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SUGGESTIES 

De Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde 

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande suggesties in 

haar ontwerpresolutie op te nemen: 

A. overwegende dat de EU en haar lidstaten de Overeenkomst van Parijs hebben ondertekend 

en zich er daarmee toe verbonden hebben inspanningen te leveren om de opwarming van 

de aarde ruim onder de 2°C boven het pre-industriële niveau te houden en ernaar streven 

de temperatuurstijging te beperken tot 1,5 C boven het pre-industriële niveau; 

1. is ingenomen met de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling en de daarin vervatte 

duurzaamheidsdoelstellingen; roept op tot gelijke aandacht voor alle drie de pijlers van 

duurzaamheid (sociaal, ecologisch en economisch); benadrukt dat de Europese landbouw 

dankzij het gemeenschappelijke landbouwbeleid (GLB), milieuvoorschriften en cross-

compliance al een belangrijke bijdrage levert aan de duurzaamheid, maar zich op 

wereldwijd, Europees en nationaal niveau nog beter moet aanpassen aan de complexere en 

met elkaar verweven trends en uitdagingen die de huidige wereld meebrengt, en 

tegelijkertijd bijzondere aandacht moet besteden aan de doelstellingen inzake duurzame 

ontwikkeling (SDG's); 

2. benadrukt de cruciale bijdrage van de Europese landbouwsector aan de verwezenlijking 

van de SDG's van de Verenigde Naties, en met name SDG 2 inzake het uitbannen van 

honger, het waarborgen van voedselveiligheid en betere voeding en het bevorderen van 

duurzame landbouw; erkent ook de belangrijke bijdrage van de landbouw aan andere 

SDG's, zoals duurzaam waterbeheer (SDG 6), betaalbare, betrouwbare, duurzame en 

moderne energie voor iedereen (SGD 7), inclusieve en duurzame economische groei 

(SDG 8), duurzame productiepatronen (SDG 12), strijd tegen de klimaatverandering 

(SDG 13) en duurzaam beheer van bossen, het tegengaan en terugdraaien van 

landdegradatie, het tegengaan van woestijnvorming, en het stoppen van het verlies aan 

biodiversiteit (SDG 15); 

3. benadrukt de unieke en complementaire relatie tussen landbouw, milieu en 

voedselveiligheid; wijst in dit verband op de rol die lokaal bestuurde agromilieuregelingen 

spelen in de lidstaten bij het stimuleren en verbeteren van die relatie; 

4. verzoekt de Commissie in de Europese Unie en in derde landen efficiëntere agronomische 

praktijken te bevorderen, zoals de agro-ecologische en op diversifiëring gerichte 

benadering en een verbeterd hulpbronnenbeheer voor duurzame landbouw, teneinde de 

inputkosten voor de landbouwproductie en de verspilling van nutriënten te verminderen, 

de kennis- en innovatieoverdracht te vergroten, de efficiënte omgang met hulpbronnen te 

bevorderen en de verscheidenheid aan gewassen en de duurzaamheid binnen 

landbouwsystemen te verhogen; 

5. wijst erop dat vrouwen in de ontwikkelingslanden de plaatselijke opbrengsten in de 

landbouw met 20 tot 30 % zouden kunnen doen toenemen wanneer ze dezelfde toegang 

tot hulpbronnen hadden als mannen; benadrukt dat dit opbrengstniveau het percentage 

mensen met honger in de wereld met 12 tot 17 % zou kunnen verlagen; 
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6. wijst erop dat de Europese landbouwsector goed is voor miljoenen arbeidsplaatsen op het 

platteland, in de landbouw en andere bedrijfstakken, en borg staat voor de 

levensmiddelenvoorziening en voor de aantrekkelijkheid van het platteland als leef- en 

recreatiegebied en als economische ruimte; wijst er verder op dat een hoge biodiversiteit 

en landschappen met een hoge natuurwaarde mensen naar het platteland trekken doordat 

zij meerwaarde geven aan landelijke gebieden; wijst op de grote waarde van 

plattelandsontwikkelingsbeleid bij het opbouwen van levensvatbare, robuuste en 

levendige plattelandsgemeenschappen en -economieën; wijst erop dat het voor het 

bereiken daarvan essentieel is dat landbouwers betere toegang krijgen tot hulpbronnen; 

7. pleit ervoor om bij de ontwikkeling van de landbouw een centrale rol toe te kennen aan 

familiebedrijven en daarvoor beter gebruik te maken van Europese fondsen, zoals het 

Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI), speciale aandacht te schenken aan 

kleine en middelgrote bedrijven, expertise te delen en over te dragen en de voordelen van 

lokale en regionale waarde- en productieketens en regionale werkgelegenheid te benutten, 

met meer nadruk op peri-urbane verbindingen en rechtstreekse verkoop, wat een 

succesvol model is geweest in vele delen van de EU; is van mening dat de mogelijkheid 

voor landbouwers om billijke inkomsten uit hun werk te halen een voorwaarde is voor de 

duurzaamheid van de Europese landbouw en een garantie voor het welzijn van 

landbouwers; 

8. is van mening dat een toereikend niveau moet worden gewaarborgd om langdurige, 

duurzame en inclusieve oplossingen te garanderen; 

9. benadrukt in het bijzonder de fundamentele rol van vrouwen als leden van 

familieboerderijen, die de belangrijkste sociaaleconomische cel vormen in 

plattelandsgebieden, bij het zorgen voor voedselproductie, het behoud van traditionele 

kennis en vaardigheden, culturele identiteit en bescherming van het milieu, waarbij moet 

worden aangetekend dat vrouwen in plattelandsgebieden ook te maken hebben met loon- 

en pensioenkloven; 

10. herinnert eraan dat het belangrijk is om goede openbare diensten te garanderen, met name 

zorg voor kinderen en ouderen, aangezien dergelijke diensten van bijzonder belang zijn 

voor vrouwen, die altijd een belangrijke rol hebben gespeeld bij het zorgen voor jonge en 

oudere gezins- en familieleden; 

11. is verheugd over de toezeggingen van de Commissie om de werkzaamheden voor de 

vereenvoudiging van het gemeenschappelijk landbouwbeleid voortvarend op te pakken en 

vraagt de Commissie om naar behoren rekening te houden met alle passende voorstellen 

voor verdere vereenvoudiging en een doelgerichte aanpak; 

12. wijst op de rol van traditionele kennis en levensmiddelen, met name in de ultraperifere 

gebieden, de berggebieden en de achterstandsgebieden van de EU, alsook op de 

economische bijdrage die Europese kwaliteitsregelingen, zoals de beschermde 

geografische aanduiding (BGA), leveren aan lokale gebieden; herinnert aan de unanieme 

steun van het Parlement voor de uitbreiding van een dergelijke bescherming naar een 

bredere reeks regionaal geproduceerde goederen; benadrukt in dit verband de rol van 

Europese kwaliteitsregelingen (BOB/BGA/GTS) bij het bieden en behouden van 

inkomsten in deze gebieden; beseft dat deze regelingen in sommige lidstaten beter bekend 

zijn dan in andere en verzoekt om voorlichtingsacties in de hele Unie over de voordelen 
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ervan; 

13. benadrukt het belang en de potentie van duurzaam bosbeheer in Europa, ook wat betreft 

andere bronnen dan hout, dat ervoor zorgt dat arbeidsplaatsen behouden blijven, 

meerwaarde oplevert en een essentiële bijdrage levert aan de verwezenlijking van de 

doelstellingen op het gebied van biodiversiteit, klimaat en milieubescherming; 

beklemtoont dat de talrijke toepassingen van hout moeten worden geïntegreerd zodat deze 

hulpbron in zijn geheel duurzaam wordt geëxploiteerd; wijst erop dat de EU geen 

gemeenschappelijk beleid voor bossen heeft en dat bosbeheer in overeenstemming moet 

zijn met de voorschriften die in het kader van "Forest Europe" (de ministerconferentie 

over de bescherming van de bossen in Europa) zijn opgesteld; 

14. benadrukt de belangrijke rol die de duurzame productie en het duurzame gebruik van hout 

en andere van de houtsector afkomstige materialen zoals kurk en houtderivaten, zoals 

textielvezels, spelen voor de ontwikkeling van duurzame economische modellen en het 

scheppen van groene banen; 

15. benadrukt de bijdrage van zowel de mediterrane bossen als de dehesa, een 

bosweidelandbouwsysteem, waarin duurzame extensieve veehouderij naadloos samengaat 

met land- en bosbouwactiviteiten, aan de verwezenlijking van de doelstellingen inzake het 

waarborgen en behouden van de duurzaamheid van de biodiversiteit, met het oog op de 

erkenning en ondersteuning ervan in het kader van het GLB; 

16. erkent dat verbetering van vervoer en logistiek voor het bosbeheer en de houtwinning 

noodzakelijk is; verzoekt de lidstaten derhalve duurzame logistieke en bosbeheer- en 

houtkapsystemen te ontwikkelen met een verminderde impact op het klimaat; 

17. benadrukt het belang van een gedeelde visie en een kader voor actie voor alle lidstaten, 

waarbij speciale nadruk wordt gelegd op de belangrijkste aanjagers voor de ontwikkeling 

van duurzame landbouw, zoals duurzame hulpbronnen en klimaatbeleid; 

18. wijst op het belang van bio-energie voor landbouwbedrijven en de bio-economie, en op 

het belang van installaties voor de opwekking, de opslag, de distributie en het gebruik op 

de boerderij van hernieuwbare energie, aangezien die de inkomens van de landbouwers 

zeker helpen stellen doordat zij hun een extra verkoopproduct aanreiken en ervoor zorgen 

dat er in plattelandsgebieden zowel kwaliteitsbanen worden geschapen als behouden 

blijven; benadrukt de ontwikkeling van bio-energie op een duurzame manier moet 

plaatsvinden en de productie van levensmiddelen en diervoeders niet in de weg mag staan; 

benadrukt dat daarentegen in de energiebehoeften moet worden voorzien door het gebruik 

van afvalstoffen en bijproducten die niet bruikbaar zijn voor andere processen, aan te 

moedigen; 

19. wijst erop dat de bestrijding van voedselverspilling en -verlies in de productie- en 

toeleveringsketen een belangrijk aspect van duurzame ontwikkeling is waaraan de 

landbouw moet bijdragen; benadrukt dat de bio-economie, die landbouw- en voedselafval 

(dat nergens anders voor kan worden gebruikt) en mest gebruikt, bijvoorbeeld in 

biogasinstallaties en bioraffinaderijen en voor de productie van meststoffen, een ander 

instrument is dat, als onderdeel van de circulaire economie, kan bijdragen tot de 

vermindering van de milieueffecten van de landbouw doordat er minder broeikasgas en 

minder verontreinigende stoffen in lucht, bodem en water terecht komen, en ook kan 
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bijdragen aan een efficiënter grondstoffengebruik; benadrukt het belang van steun uit 

hoofde van de tweede pijler voor de invoering van technologie die het mogelijk maakt 

landbouwafval te gebruiken om de landbouwsector efficiënter te maken; verzoekt de 

Commissie en de lidstaten in voorkomend geval te investeren in de technologie in 

kwestie; 

20. benadrukt het belang van bijproducten van de biobrandstofproductie als regionale bron 

van eiwitrijk diervoeder, waarvan in 2012-2013 ongeveer 70 % moest worden ingevoerd 

van buiten de EU1; 

21. wijst nadrukkelijk op de bijdrage van de veehouderij aan de economie van de EU en aan 

duurzame landbouw, met name wanneer ze wordt geïntegreerd in 

akkerbouwproductiesystemen; vestigt de aandacht op het potentieel van een actief beheer 

van de nutriëntencyclus in de veehouderij om de milieugevolgen van CO2-, ammoniak- en 

nitraatemissies te verminderen; vestigt voorts de aandacht op het feit dat geïntegreerde 

landbouw kan bijdragen aan een beter functionerend landbouwecosysteem en een 

klimaatvriendelijke landbouw; 

22. merkt op dat het verbouwen van peulgewassen in teeltwisseling kan leiden tot een 

win-winsituatie voor landbouwers, dieren, biodiversiteit en klimaatbehoeften; verzoekt de 

Commissie een eiwitplan uit te werken dat tevens peulgewassen in vruchtwisselingen 

behelst; 

23. acht verdere vooruitgang op het gebied van precisielandbouw, digitalisering, rationeel 

energiegebruik, gewassenteelt en veehouderij en geïntegreerde plaagbestrijding 

noodzakelijk, aangezien meer efficiëntie op basis van de SDG's en functionele 

biodiversiteit kunnen bijdragen tot vermindering van zowel de benodigde hoeveelheid 

land als de milieueffecten van landbouw; is van mening dat een biodiversiteit in dienst 

van de landbouwers zou kunnen bijdragen tot hogere inkomens, een gezondere en beter 

presterende bodem, de bestrijding van ongedierte en betere bestuiving; wijst daarom op 

het belang van een beter regelgevingskader dat voor tijdige, doeltreffende en doelmatige 

besluitvormingsprocedures kan zorgen; benadrukt dat deze "slimme" oplossingen 

initiatieven moeten stimuleren en steunen die zijn toegesneden op de behoeften van kleine 

landbouwbedrijven die niet de schaalvoordelen bieden waardoor zij kunnen profiteren van 

nieuwe technologieën;  

24. acht het cruciaal dat de prestaties van lokale rassen in stand gehouden en ontwikkeld 

worden, gezien hun vermogen om zich aan te passen aan de kenmerken van hun 

natuurlijke omgeving, en dat het recht van landbouwers om autonoom planten te kweken 

en zaden van verschillende soorten en variëteiten te bewaren en uit te wisselen moet 

worden geëerbiedigd om de genetische diversiteit van de landbouw te waarborgen; 

verwerpt elke poging om leven, planten en dieren, genetisch materiaal of essentiële 

biologische processen te octrooieren, met name als het gaat om inheemse stammen, 

soorten en kenmerken; 

25. is van mening dat het, om hoogwaardige landbouw in Europa te blijven bevorderen en de 

Europese landbouw in lijn te brengen met Agenda 2030, nodig is te blijven inzetten op 

onderzoek, innovatie en opleiding en te investeren in landbouwadviesdiensten; benadrukt 

                                                 
1 https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/103924/Schaefer_BCEPHearing.pdf  

https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/103924/Schaefer_BCEPHearing.pdf
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het belang van continue bijscholing op het gebied van nieuwe technologieën om 

efficiëntie en ecologische duurzaamheid te bevorderen; verzoekt daarom om voortgezette 

O&O-activiteiten op het gebied van hoog- en laagtechnologische toepassingen en 

gewasbescherming, met inbegrip van biologische bestrijdingsmiddelen met een laag risico 

en biologische controle-opties, met het oog op de mogelijkheid om het watergebruik te 

verminderen en de bodemkwaliteit te verbeteren; 

26. roept de Commissie op met een actieplan te komen en een deskundigengroep op te zetten 

om toe werken naar een duurzamer geïntegreerd gewasbeschermingssysteem; wijst op de 

noodzaak van een gewasbeschermingssysteem dat voor een betere wisselwerking tussen 

de inspanningen op het gebied van plantenveredeling, natuurlijke bestrijdingsmiddelen en 

pesticidegebruik zorgt; 

27. beseft welke uitdagingen voor de lange termijn verbonden zijn aan de duurzame landbouw 

en verzoekt de Commissie en de lidstaten een investeringsplan voor de lange termijn te 

ontwikkelen dat voor continuïteit in de financiering van fundamenteel en toegepast 

onderzoek zorgt; vraagt de Commissie en de lidstaten voorts te investeren in de opleiding 

van deskundigen op het gebied van duurzame landbouw en ervoor te zorgen dat er 

deskundig advies kan worden ingewonnen; 

28. is van mening dat de introductie van breedband moet worden bevorderd en de 

vervoersdiensten in plattelandsgebieden moeten worden verbeterd om niet alleen te 

kunnen bijdragen aan de ecologische duurzaamheidsdoelstellingen, maar ook om in 

plattelandsgebieden groei te stimuleren die leidt tot volledige duurzaamheid, zowel op 

milieu- als op economisch en sociaal gebied. 
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