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SUGGESTIES

De Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling verzoekt de bevoegde 
Begrotingscommissie onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. neemt kennis van de 59 994,9 miljoen EUR aan vastleggingen en de 
58 014,3 miljoen EUR aan betalingen die de Commissie voorstelt in de 
ontwerpbegroting 2020 voor rubriek 2, waarvan de kredieten van het Europees 
Landbouwgarantiefonds licht zijn verhoogd tot 43 531,8 miljoen EUR aan 
vastleggingen (+ 0,8 %) en tot 43 501,7 miljoen EUR aan betalingen (+ 0,9 %) ten 
opzichte van de begroting 2019; betreurt ten zeerste dat de kredieten van het Europees 
Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) worden verlaagd tot 
14 708,7 miljoen EUR aan vastleggingen (- 0,1 %) en 13 141,2 miljoen EUR (- 0,1 %) 
aan betalingen ten opzichte van de begroting 2019, voornamelijk als gevolg van een 
stagnatie in de nominale termijn van het Elfpo als zodanig en een sterke daling van de 
steunuitgaven;

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

3. betreurt de verlaging van de kredieten die de Commissie voorstelt voor 
producentenorganisaties in de sector groenten en fruit (- 14,6 miljoen EUR), wat 
negatieve gevolgen kan hebben voor de groeiende bijdrage daarvan aan het versterken 
van de onderhandelingspositie binnen de voedselvoorzieningsketen; betreurt dat er geen 
kredieten beschikbaar zijn voor de sector vlees van pluimvee, aangezien daarin sprake is 
van oneerlijke handelsverstoring door Oekraïne;

4. is ingenomen met het voorstel van de Commissie om 50 miljoen EUR toe te wijzen aan 
“Andere maatregelen voor rund- en kalfsvlees” om de sector te ondersteunen in geval 
van moeilijkheden op de markt die verband houden met de terugtrekking van het 
Verenigd Koninkrijk uit de Unie; is bezorgd over het feit dat deze sector het nog 
moeilijker zal krijgen als gevolg van de handelsovereenkomst van de Unie met 
Mercosur; 

5. is van mening dat de Unie een cruciale bijdrage kan leveren aan het bevorderen van 
gezonde eetgewoonten, vooral bij kinderen, en acht het daarom van essentieel belang 
dat ten volle gebruik wordt gemaakt van de maxima ten aanzien van de 
schoolregelingen van de Unie waarin de huidige verordening voorziet; roept de lidstaten 
daarom op hun nationale programma’s te versterken om ten volle gebruik te maken van 
de maximaal beschikbare toewijzingen (250 miljoen EUR);

6. is verheugd over de toegenomen steun voor onderzoek en innovatie die gericht zijn op 
de levering van veilig en kwalitatief hoogstaand voedsel; benadrukt dat het van 
essentieel belang is dat middelen die bestemd 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 de 
plattelandsontwikkelingssector te stimuleren.


