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Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-015602/2015 

aan de Commissie 
Artikel 130 van het Reglement 

Eleonora Evi (EFDD), Marco Zullo (EFDD), Marco Affronte (EFDD), Tiziana Beghin (EFDD), 

Dario Tamburrano (EFDD), Paul Brannen (S&D), Bart Staes (Verts/ALE), Jytte Guteland (S&D), 

Claudiu Ciprian Tănăsescu (S&D), Stefan Eck (GUE/NGL), Anja Hazekamp (GUE/NGL), Ivo Vajgl 

(ALDE), Laura Ferrara (EFDD) en Keith Taylor (Verts/ALE) 

Betreft: Urgente noodzaak van het reduceren van de impact van vee op klimaatverandering 

De VN-klimaatveranderingsconferentie 2015 in Parijs (COP21) biedt opnieuw de gelegenheid te 
praten over de rol van de veehouderij (en van onze eetgewoonten) bij klimaatverandering.  

De veehouderij is volgens schattingen van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN 
verantwoordelijk voor 14,5% van de broeikasgasemissies.1 Bovendien wordt er vanuit gegaan dat 
deze emissies verder zullen stijgen.2 

Hoewel de grootschalige consumptie van producten van dierlijke oorsprong een enorme invloed op 
klimaatverandering heeft, lijkt dit belangrijke onderwerp geen onderdeel van de komende 
onderhandelingen in het kader van COP21 te zullen gaan uitmaken. 

Kan de Commissie, gezien het bovenstaande, antwoord geven op de volgende vragen: 

1. Is de Commissie bereid om, wetend dat de opwarming van de aarde alleen tot ten hoogste 2 
graden Celsius kan worden beperkt indien we onze eetgewoonten veranderen, na te denken over 
specifieke maatregelen om dit probleem aan te pakken, waaronder het ontwikkelen en 
ondersteunen van initiatieven gericht op voorlichting van het publiek over de consumptie van 
producten van dierlijke oorsprong? 

2. Is de Commissie bereid om, in plaats van de groei van de veestapel in de EU te bevorderen en 
steun te geven aan maatregelen gericht op vergroting van de consumptie van producten van 
dierlijke oorsprong, een plan te ontwikkelen voor een geleidelijke reducering van de vlees- en 
zuivelconsumptie met 50% tegen 2030? 
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