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Betreft:

Advies over het mandaat voor de trialoog over de begroting 2020
(2019/2010(BUD))

Geachte voorzitter,
In het kader van bovengenoemde procedure is de Commissie landouw en
plattelandsontwikkeling verzocht een advies uit te brengen aan uw commissie.
De Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling heeft het onderwerp besproken en heeft
besloten de bevoegde Begrotingscommissie te verzoeken onderstaande suggesties in haar
mandaat voor de trialoog op te nemen:
1.

wijst op de belangrijke rol die zowel de landbouw als de plattelandsontwikkeling spelen
bij het bereiken van doelstellingen van de Unie op het vlak van voedselzekerheid,
duurzame economische groei, ecologisch en territoriaal evenwicht, dierenwelzijn en de
strijd tegen klimaatverandering;

2.

pleit voor stabiliteit van de landbouwbegroting en verzet zich tegen iedere bezuiniging
in 2020, met name gezien de ernstige crises en de prijsschommelingen waar de
landbouwsector de afgelopen jaren mee te kampen heeft gehad;

3.

uit zijn bezorgdheid over de gevolgen die een mislukking van de lopende
onderhandelingen over het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie
kunnen hebben voor de begroting 2020;

4.

spoort de lidstaten ertoe aan de steunmaatregelen voor jonge landbouwers in 2020 te
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versterken, met het oog op de geringe generatievernieuwing in de landbouwsector, die
momenteel het grootste struikelblok vormt voor het Europese platteland;
5.

dringt erop aan dat alle ontvangsten ten bate van de begroting van de Unie die
voortvloeien uit bestemmingsontvangsten of terugbetalingen van onregelmatigheden in
de landbouw in voorgaande jaren binnen rubriek 2 moeten blijven;

6.

spreekt zijn tevredenheid uit over de verhoging van de kredieten voor de bestrijding van
dier- en plantenziekten en -plagen, aangezien de Unie wordt geconfronteerd met
aanzienlijke risico's en een toenemend aantal uitbraken;

7.

is verheugd over de toegenomen steun voor onderzoek en innovatie die gericht is op de
levering van veilig en kwalitatief hoogstaand voedsel; benadrukt dat het van essentieel
belang is dat middelen die gereserveerd zijn voor onderzoek in de agri-foodsector, met
name uit de begroting voor Horizon 2020, als zodanig volledig beschikbaar blijven om
innovatie en slimme oplossingen in de landbouw- en plattelandsontwikkelingssector te
stimuleren;

8.

onderstreept het belang van proefprojecten en voorbereidende acties voor innovatie in
de sectoren landbouw en plattelandsontwikkeling: vraagt om verdere steun voor
lopende en nieuwe proefprojecten en voorbereidende acties.

Hoogachtend,

Czesław Adam SIEKIERSKI
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