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Inleiding 

De Europese Commissie heeft op 12 oktober bij de Raad voorstellen 
ingediend m.b.t.«de herziening van het landbouwstruktuurbeleid. 

In haar toelichting bij de voorgestelde ontwerpverordening cor .eert 
de Commissie dat het Gemeenschappelijke landbouwstruktuurbeleid 
een fundamenteel onderdeel is van het G.L.B. Het landbouwstruk
tuurbeleid sorteert zijn effekt vooral op (middel-) lange termijn. Het 
toekomstige landbouwstruktuurbeleid moet volgens de Commissie 
meer worden afgestemd op de diversiteit van de landbouw in 
de Gemeenschap. Dit mag echter geen afbreuk doen aan de eisen 
in verband met de marktsituatie noch aan de noodzaak de finan
ciële middelen van de Gemeenschap zo efficiënt mogelijk te 
besteden. De Commissie wijst op het verband tussen deze voorstellen 
en het verslag over de vergroting van de efficiency van de 
struktuurfondsen. Deze voorstellen moeten hieraan bijdragen. 
De positieve elementen van de werking van de Afdeling Oriëntatie 
van het E.O.G.F.L. tot nu toe hebben vooral betrekking op de 
nauwe samenhang met het G.L.B. en de duidelijke voorwaarden 
in de landbouwstruktuurregelingen aldus het bedoelde verslag 
over de werking van de struktuurfondsen. 

Inmiddels zijn de landbouwstruktuurregelingen uit 1972 en 1975 
verlengt tot juli 1984 terwijl de discussie in de Landbouwraad 
over de herzieningsvoorstellen tot nu toe oriënterend van 
karakter is geweest. De volgende hoofdproblemen zijn gesignaleerd. 
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|. np wprwanainq van bednjf^ontwikkelingsplannen door b e d r U f s -

w o r h P f prinqsplanneri. 

ï. l Het Commissie voorstel 

De lid-staten stellen een steunregeling in voor investeringen 

in landbouwbedrijven waarvan het bedrijfshoofd O.», een plan 

opstelt voor de verbetering van z:jn bedrijf, waarin met een 

specifieke berekening wordt aangetoond dat de investeringen 

rendabel zijn en tot een duurzame verbetering van het economisch 

resultaat van het bedrijf zullen leiden en waarvan het arbeios-

inkomen per Volwaardige Arbeids Kracht (VAK) lager is dan het 

vergelijkbare inkomen (art. 2, lid 1 ) . 

Onder vergelijkbaar inkomen wordt verstaan het gemiddelde bruto

loon van de niet-agrarische werknemers in het betrokken gebied. 

De Lid-staten kunnen een referentie-inkomen vaststellen dat 

lager is dan het vergelijkbaar inkomen (art. 2, lid2). 

De investerinssteun kan niet worden verleend wanneer het 

verbeterinsplan voorziet in een arbeidsinkomen dat meer bedraagt 

dan 120% van het vergelijkbaar inkomen of referentie-inkomen 

(art. 3, lid 5 ) . 

In deze tekst van de Cie zijn drie elementen van belang: 

- de doelstelling van het bedrijfsverbeteringsplan omvat 

criteria die niet kwantitatief van aard zijn; 

- de bedrijven met een arbeidsinkomen per VAK dat lager is dan 

het vergelijkbaar inkomen of referentie-inkomen kunnen 

een plan indienen; 

- plannen die voorzien in een arbeidsinkomen per VAK dat hoger 

is dan 120 % van het vergelijkbaar inkomen of het referentie-

inkomen worden uitgesloten. 

1.2 Nederlands standpunt 

Nederland kan in principe de benadering van de Commissie m.b.t, 

bednjfsverbeteringsplannen aanvaarden evenals beide andere 

elementen zoals voorgesteld door de Commissie. Het Commissie

voorstel kan wellicht als compromis tussen enerzijds het 

streven naar versoepeling van de voorwaarden en anderzijds het 



hanteren van een strikte kwantificering dienen, indien de thans 
voorgestelde niet-kwantitatieve criteria zodanig worden aan
gevuld dat er niet alleen sprake moet zijn van een duurzame 
verbetering van de bedrijfsresultaten maar tevens van een 
substantiële verbetering. 

2. De relatie met het markt- en prijsbeleid 

2.1 Het Commissievoorstel 
Het voorstel voorziet in de mogelijkheid investeringssteun 
van capaciteituitbreiding te verbieden voor bepaalde produkten 
waarvoor in de Gemeenschap overschotten bestaan dan wel overschotten 
dreigen; dit geldt voor zowel communautaire als nationale steun. 
De Commissie heeft op dit ogenblik met name het oog op de melk
veehouderijsector. Uitzonderingen hierop zijn voorzien voor 

bedrijven in berggebieden of in gebieden waarvoor speciale acties 
zijn voorzien (W. Ierland, delen van Italië en Griekenland, 
N. Ierland, D.O.M., Western Isles en Lozere), alsmede in gebieden 
in het kader van de PIM's. De Raad kan ook andere gebieden met 
bijzondere problemen aanwijzen. 
Het moet hierbij gaan om probleemgebieden die tevens geen 
alternatieve produktiemogelijkheden hebben en waar tenslotte 
aangetoond kan worden dat de regionale markt voor de betreffende 
produkten een tekort gebied is. Voorgesteld wordt dat de produkte . 
waarvoor geen investeringssteun voor capaciteitsuitbreiding 

meer gegeven zou mogen worden (de zgn. zwarte lijst} , 
worden vastgesteld via de beheerscomité-procedure, in 

dit geval dus via het Permanent Comité voor de Landbouwstructuur. 
De Commissie handhaaft in haar voorstel het investeringssteun-
verbod in de pluimveehouderij en de beperkende steunmaatregelen 
in de varkenshouderij. 

2.2 Nederlands standpunt 
Tussen het markt- en prijsbeleid en het landbouwstruktuurbeleid 
bestaat een duidelijke relatie. De marktsituatie en bepaalde 
marktontwikkelingen of verwachtingen kunnen aanleiding vormen 
tot het verbieden van investeringssteun of grote terughoudend-



heid m.b.t. investeringssteun voor capaciteitsuitbreiding. 

In dergelijke gevallen moeten uitzonderingen zoveel mogelijk 

„orden vermeden, hetgeen »il zeggen dat m de tekst van de 

verordening de uitzonderingen voor bepaalde gebieden moeten «orden 

geschrapt. Indien in bepaalde gevallen uitzonderingen moeten 

„orden overwogen, zal de Commissie per geval - gespecificeerd 

naar produkt en gebied - een voorstel moeten voorleggen aan het 

Permanente Comité voor de landbouwstructuur (vía de beheerscomité-

procedure). Nederland vindt echter dat knelpunten m bepaalde 

gebieden met behulp van meer geëigende instrumenten moeten worden 

opgevangen (bijvoorbeeld met compenserende vergoedingen m de 

gebieden, die vallen onder de bergboerenrichtlijn). 

Regionalisering van het landbouwstruktuurbeleid of aanpassing naar 

bepaalde categorieën agrariërs. 

3.1 Het Commissievoorstel 

De regionalisering komt in het Commissievoorstel tot uiting in 

- mogelijke uitzonderingen op het investeringssteunverbod in geval 

van capaciteitsuitbreiding 

- de voortzetting van de bergboerenricht1 ijn 

- de versoepeling van bepaalde voorwaarden 

- de hogere investeringssteun-percentages communautaire 

deelnemingspercentages in de financiering van akties, voorzien 

in art. 4 en 26 van het Commissievoorstel 

- de artikelen 8 en 19 van het Commissievoorstel; deze vormen de 

juridische grondslag van de struktuurmaatregelen t.b.v. 

probleemgebieden in het kader van de bergboerenricht1ïjn en 

eventueel andere dan deze gebieden. 

De aanpassing van de struktuurmaatregelen naar categorieën komt 

tot uiting in de vorm van de voorgestelde vestigingspremie voor 

jonge agrariërs en in een extra investeringssteun bovenop het 

normale steunbedrag. 

3.2 Nederlands standpunt 

Voor het voorstel, ter versoepeling van bepaalde voorwaarden, evenals 

voor mogelijke uitzonderingen op het investeringssteunverbod, zij 

verwezen naar hetgeen hiervoor als standpunt is verwoord. 



Nederland kan akkoord gaan met voortzetting van de bergboeren-
richtlijn. Bij de vaststelling van communautaire investeringssteun-
percentages en financiële deelnemingspercentages moet zoveel 
mogelijk worden uitgegaan van uniforme percentages. De artikelen 
18 en 19 kunnen eventueel als kapstok worden gehanteerd voor 
maatregelen, die momenteel worden voorzien in het separate 
Commissievoorstel voor een P.1.M.-verordening. In de financiële 
fiche bij het voorstel voor herziening van het landbouwstruktuur-
beleid is hiervoor een p.m. post opgenomen. 

M.b.t. de vestigingspremie voor beginnende agrariërs kunnen 
vraagtekens worden geplaatst t.a.v. opportuniteit van de regeling; 
de premie kan t.a.v. de overnameprijs prijsverhogend werken, 

4. Bosbouwkundige aspekten 

4.1 Het Commissievoorstel 

Voorgesteld wordt in het kader van het landbouwstructuurbeleid een 
actie te voorzien voor bosaanleg en bosverbetering op landbouw
bedrijven. Voor bosbouwverbetering is echter tjeenaal zoveel geld 
aangetrokken als voor bosaanleg (845 ,iecu versus 315 :«»ecu). 

4.2 Nederland standpunt 

Nederland is in principe akkoord met het voorstel om bosbouw-
aktiviteiten op landbouwbedrijven te ontwikkelen. De verhouding in 
de bedragen voor bosverbetering, resp. bosaanleg zou om aeze reden 

echter moeten u/orden omgedraaid. De steunbedragen zijn te hoog. 

5. Financiële aspekten 

5.1 Het Commissievoorstel 

De nieuwe voorstellen zullen leiden tot een aanzienlijke verhoging van 
het budget van het EOGFL, afd. Oriëntatie. Het 5-jaren plafond {de 
Menveloppe) voor 1980 t/m 1984 was groot 3,75 mld. Thans wordt op 
basis van de nieuwe voorstellen een plafond geraamd van 7,5 p}f| tTU. 
Daarboven zal nog rekening moeten worden gehouden met een bedrag van 
ruim 3 mld ECU in het kader van de P.I.M.'s. Alles bij elkaar een 
verdrievoudiging van het huidige bedrag voor landbouwstructuur-
maatregelen. 



Dit v/oorsteJ sluit aan op het standpunt van de Commissie de uitgaven 

van de struMuurfondsen te verdubbelen naast een aparte 

begrotingslijn voor de PAM.'s. (Zie post 530/551 begroting 1984). 

s.7 Npderlands standpunt 

In het voorgestelde vijf jaren plafond voor 1985-1989 van 7,5 

miljard ecu zit een overloop uit de voorafgaande "enveloppe" 

van 1320 mecu (struktuurmaatregelen m het kader van de markt-

ordening 340 mecu, vissenjstruktuurmaatregelen 80 mecu, specifieke 

regionale actieprogramma 5 600 mecu en sociaal strukturele raatregelen 300 

mecu). Deze middelen zijn gecommitteerd zodat voor nieuw struk-

tuurbeleid resteert t.b.v. 

- verbetering landbouwstruktuur 4.432 mecu 

- verwerking en afzet 1.750 mecu 

6.182 mecu 

Nederland acht de door de Commissie voorgestelde financiële 

consequenties van 7,5 miljard mecu te hoog en is van mening 

dat de invulling van het nieuwe landbouu/struktuurbeleid 

zodanig moet zijn dat deze past in een bedrag van 3,75 miljard 

ecu. (zie ook par. 6.2) 

Nederland zal binnen bepaalde randvoorwaarden een eigen 

landbouwstruktuurbeleid blijven voeren. Het ontwikkelings- en 

saneringsfonds zal echter niet lineair toenemen met de 

voorgestelde verdubbeling van de afdeling Oriëntatie van het 

E0GFL. De nationale landbouwstructuur Uitgaven zullen zich 

ontwikkelen binnen het kader van hetgeen is voorzien in de meerjaren-raming 

6. De geïntegreerde Mediterrane programma's (P.I.M.'s) 

6,1 Het Commissievoorstel 

Het overgrote deel van de PIM voorstellen heeft betrekking 

op landbouwstruktuurmaatregelen zoals ruilverkaveling, 

irrigatie, bebossing, voorlichting, omschakeling van de 

produktie en compenserende vergoeding. De kosten van 

deze maatregelen worden in het Commissievoorstel uit een 

aparte begrotingslijn gefinancierd en bedragen ruim 3 miljard 
ECU. 



6.2 Nederlands standpunt 

Er bestaat een duidelijke relatie tussen de maatregelen voorzien 

in de P.I.M.'s en het iandbouwstruktuurbeleid (lopende regionale 

actieprogramma's en de herziemngsvoorstellen). 

De toepassing van landbouwstruktuurmaatregelen ir» bepaalde 

gebieden van Griekenland, Italië en Frankrijk moet consistent 

zijn en cumulaties moeten worden vermeden. Derhalve is het 

vereist dat de P.I.M.'s worden betrokken in de besluitvorming 

over herziening van het landbouwstruktuurbeleid. 

. De besluitvorming over de in de P.I.H.'s voorziene geïntegreerde 

werkprogramma's zal voor wat betreft het landbouwgedeelte plaats 

moeten vinden in de werkgroep landbouwstruktuur. De relevante 

groepen dienen het totale werkprogramma voorgelegd te knjgen 

omdat een besluit over bijvoorbeeld het landbouwgedeelte niet 

mogelijk is zonder inzicht in de maatregelen buiten de landbouw. 

De coherentie van de geïntegreerde werkprogramma's kan op 

gezette tijden worden besproken in een gecombineerde zitting 

van de relevante werkgroepen, ter advisering aan de Commissie. 

Een aparte begrotingslijn voor de P.I.M.'s wordt afgewezen. 

De financiële middelen t.b.v. de P.I.M.'s worden ondergebracht 

in de begrotingslijnen voor de structuurfondsen. Dit betekent 

i.c. dat het bedrag van 3.75 miljard ecu voor het Oriëntatie 

Fonds wordt verhoogd met het bedrag dat in de P.I.M.'s voor 

landbouwstructuurmaatregelen is bedoeld. 

De budgettaire discipline is van toepassing op de structuur

uitgaven. 


