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Betreft:

Ontwerpverordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging
van Verordeningen (EU) nr. 1305/2013 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling
(ELFPO), (EU) nr. 1306/2013 inzake de financiering, het beheer en
de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid,
(EU) nr. 1307/2013 tot vaststelling van voorschriften voor rechtstreekse
betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het
gemeenschappelijk landbouwbeleid, (EU) nr. 1308/2013 tot vaststelling
van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en (EU) nr. 652/2014 tot vaststelling van bepalingen betreffende
het beheer van de uitgaven in verband met de voedselketen, diergezondheid en dierenwelzijn, alsmede in verband met plantgezondheid en
teeltmateriaal (eerste lezing)
- Vaststelling van de wetgevingshandeling
= Verklaring

Verklaring van Nederland
Nederland is het voorzitterschap dankbaar voor het werk dat zij heeft verzet om te komen tot een
compromis over de landbouwbepalingen van het Omnibusvoorstel. Nederland verwelkomt de
uitkomsten met betrekking tot de horizontale verordening, de verordening directe betalingen en de
verordening markt- en prijsbeleid.
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Nederland heeft echter zorgen over de verlaging van de schadedrempel van oogst, dier- en
plantverzekeringen van 30% naar 20%. Nederland heeft momenteel een goed werkende brede
weersverzekering met een schadedrempel van 30%. Als de schadedrempel omlaag gaat, zal er vaker
en meer uitbetaald moeten worden. Dit heeft tot gevolg dat de premie hoger wordt, wat deelname
aan de brede weersverzekering onder druk zet. Daarnaast verhuist de subsidie op de premie door
deze verandering van de 'green box' van de Wereldhandelsorganisatie (World Trade Organization,
WTO) naar de (handelsverstorende) 'amber box'. Om bovengenoemde redenen onthoudt Nederland
zich van stemming over dit voorstel.
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