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SUGGESTIES 

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de bevoegde 

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling onderstaande suggesties in haar 

ontwerpresolutie op te nemen: 

– gezien de Overeenkomst van Parijs, besluit 1/CP.21 en de 21e Conferentie van de 

Partijen (CoP21) bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake 

klimaatverandering, die van 30 november tot en met 11 december 2015 in Parijs is 

gehouden, de duurzameontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (SDG's) 

en het Verdrag inzake biologische diversiteit, 

– gezien de speciale verslagen nr. 4/2014 ("Integratie van doelstellingen van het 

EU-waterbeleid in het GLB: een gedeeltelijk succes") en nr. 21/2017 ("Vergroening: 

een complexere inkomenssteunregeling, die vanuit milieuoogpunt nog niet doeltreffend 

is") van de Europese Rekenkamer, 

– gezien het werkdocument van de diensten van de Commissie over landbouw en 

duurzaam waterbeheer in de EU (SWD(2017)0153), 

– gezien Richtlijn 2009/128/EG betreffende een duurzaam gebruik van pesticiden1 en het 

verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad inzake de nationale 

actieplannen van de lidstaten en de vooruitgang op het gebied van de uitvoering van 

Richtlijn 2009/128/EG betreffende een duurzaam gebruik van pesticiden 

(COM(2017)0587), 

– gezien het briefingdocument van de Europese Rekenkamer over de toekomst van het 

GLB, zoals bekendgemaakt op 19 maart 2018, 

– gezien het Europees burgerinitiatief (EBI) "Verbied glyfosaat en bescherm mens en 

milieu tegen giftige bestrijdingsmiddelen", 

– gezien het onderzoek van 16 januari 2017 naar dierenwelzijn in de EU, dat is uitgevoerd 

in opdracht van zijn Commissie verzoekschriften, 

– gezien verslag nr. 21/2017 van het Europees Milieuagentschap "ter ondersteuning van 

het toezicht op het zevende milieuactieprogramma", 

– gezien de mededeling van de Commissie van 14 februari 2018 "Een nieuw, modern 

meerjarig financieel kader voor een Europese Unie die efficiënt haar prioriteiten 

verwezenlijkt na 2020" (COM(2018)0098), 

– gezien zijn besluit van 8 februari 2018 over de instelling van de speciale commissie 

Toelatingsprocedure van de Unie voor pesticiden, 

– gezien de metastudie "Is the CAP fit for purpose? An evidence-based fitness check 

assessment"2, 

                                                 
1 PB L 309 van 24.11.2009, blz. 71. 
2 Pe'er e.a., German Centre for Integrative Biodiversity Research (iDiv), 2017. 
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– gezien het VN-proces dat heeft geleid tot het verslag "International Assessment of 

Agricultural Science and Technology for Development" (IAASTD), waarin een 

evaluatie is gemaakt van het potentieel voor duurzame voedselproductie, 

– gezien het verslag van de speciale VN-rapporteur inzake het recht op voedsel 

(A/HRC/34/48), 

– gezien de Cork 2.0-verklaring van 2016 getiteld "A Better Life in Rural Areas" 

(Een betere levenskwaliteit in plattelandsgebieden), die is afgegeven tijdens de 

Europese Conferentie over plattelandsontwikkeling, 

– gezien de in 2016 aangekondigde evaluatie van de tenuitvoerlegging van het 

milieubeleid (EIR) (zie COM(2016)0316), een instrument dat er door een betere 

tenuitvoerlegging van de milieuwetgeving en het milieubeleid van de EU toe moet 

bijdragen om hieruit voordeel te halen ten behoeve van het bedrijfsleven en de burgers, 

A. overwegende dat de landbouw een van de economische sectoren vormt die volgens de 

verordening inzake de verdeling van inspanningen moeten bijdragen tot de doelstelling 

om de broeikasgasemissies tegen 2030 met 30 % te verminderen ten opzichte van het 

niveau van 2005; 

B. overwegende dat bij de in 2017 gehouden openbare raadpleging over de modernisering 

en vereenvoudiging van het GLB is gebleken dat landbouwers en niet-landbouwers het 

er grotendeels over eens zijn dat landbouw meer milieu- en klimaatvoordelen moet 

opleveren; 

C. overwegende dat biologische landbouw het milieu beschermt, de biodiversiteit 

bevordert, de bodemaantasting vermindert, niet afhankelijk is van systematisch gebruik 

van pesticiden en daarom het grondwater beschermt tegen verontreiniging met 

schadelijke stoffen, maar dat bij de vormgeving van het GLB volledig rekening moet 

worden gehouden met de verdiensten van de biologische landbouw; 

D. overwegende dat de Commissie in haar mededeling over de toekomst van voeding en 

landbouw erkent dat het GLB het meest geïntegreerde beleidsgebied van de interne 

markt is, dat de basis vormt voor de Europese eenmaking, waarbij evenwel wordt 

opgemerkt dat nog veel werk moet worden verricht om ervoor te zorgen dat het voldoet 

aan de wensen van de burgers met betrekking tot een versterking van de biodiversiteit, 

met betrekking tot een krachtiger inzet voor dierenwelzijn of met betrekking tot de 

klimaatverandering en gezondheid, en dat het GLB een gemeenschappelijk beleid moet 

blijven met een passende begroting en voldoende middelen voor milieu- en 

klimaatmaatregelen; 

E. overwegende dat ongeveer 80 % van de geconsumeerde eiwitten, met name soja, wordt 

geïmporteerd, voornamelijk uit Brazilië, Argentinië en de VS, en dat de EU in het kader 

van het GLB dringend een strategie voor eiwithoudende producten moet ontwikkelen 

ter beperking van de afhankelijkheid van importen die bijdragen tot ontbossing en 

landroof; 

F. overwegende dat uit Speciale Eurobarometer 442 over de standpunten van de Europese 

bevolking ten aanzien van dierenwelzijn blijkt dat 82 % van de Europese burgers van 
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mening is dat het dierenwelzijn in de landbouw beter moet worden beschermd; 

G. overwegende dat bepaalde aspecten van de intensivering van de landbouwsystemen 

aanzienlijke druk uitoefenen op het milieu, samen met het voortdurende verlies van 

bodemfuncties en een toename van de waterverontreiniging; overwegende dat goed 

ontworpen beleidsinstrumenten deze negatieve gevolgen kunnen beperken en dat het 

GLB op een nieuwe leest moet worden geschoeid om volledig duurzame 

landbouwmodellen te bevorderen en te steunen; 

H. overwegende dat het Europees Milieuagentschap in zijn beoordeling van de toestand 

van het milieu in de EU van 2015 heeft verklaard dat de lidstaten de landbouw en de 

wijziging van de natuurlijke omstandigheden als de belangrijkste vormen van druk op 

en bedreigingen voor terrestrische ecosystemen signaleren; overwegende dat de 

voortzetting van de huidige praktijken een ingrijpend en schadelijk effect zal hebben op 

de natuur en op de toekomstige economische welvaart; overwegende dat voor het milieu 

schadelijke subsidies moeten worden afgebouwd; 

I. overwegende dat het GLB van cruciaal belang is in heel Europa voor ongeveer 

12 miljoen landbouwbedrijven; 

J. overwegende dat landbouwgrond 47 % uitmaakt van het Europese grondgebied en dat 

er in de EU 22 miljoen landbouwers en werknemers in de landbouw zijn; 

K. overwegende dat kleine landbouwbedrijven ongeveer 40 % van de landbouwbedrijven 

in de EU uitmaken, maar slechts 8 % van de GLB-subsidies ontvangen; 

L. overwegende dat de GLB-doelstelling met betrekking tot duurzaam beheer van 

natuurlijke hulpbronnen en klimaatactie nog niet is verwezenlijkt; 

M. overwegende dat de geconsumeerde hoeveelheid verzadigde vetten en rood vlees nog 

steeds duidelijk boven de aanbevolen voedingswaarde ligt en dat de voedingsindustrie 

nog steeds aanzienlijk bijdraagt tot broeikasgas- en stikstofemissies; 

N. overwegende dat het huidige GLB een beperkte rol heeft gespeeld bij de bevordering 

van de verspreiding van de biologische landbouw, die in 2015 slechts 6 % van de totale 

oppervlakte aan cultuurgrond in de Unie besloeg; 

O. overwegende dat de in artikel 39 van het Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie (VWEU) vastgelegde doelstellingen van het GLB nog steeds geldig en 

relevant zijn en overwegende dat het GLB daarnaast gericht moet zijn op het 

waarborgen van voedselveiligheid en -soevereiniteit en van de veerkracht en 

duurzaamheid van de landbouwsystemen en -gebieden van de EU, om deze beter intact 

te houden voor de toekomst; 

P. overwegende dat het de bedoeling is in het GLB milieudoelstellingen te integreren door 

te waarborgen dat de GLB-voorschriften verenigbaar zijn met en dat landbouwers 

voldoen aan de milieuvereisten van de Uniewetgeving en door de bevordering van de 

ontwikkeling van duurzame landbouwpraktijken die het milieu en de biodiversiteit 

beschermen; 
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Q. overwegende dat het GLB een belangrijke rol moet spelen bij het waarborgen van een 

duurzame voedselproductie, een redelijke levensstandaard in alle regio's en lidstaten, 

betaalbare prijzen voor burgers en consumenten, een duurzaam gebruik en bescherming 

van natuurlijke hulpbronnen, cohesie van het platteland en stedelijke gebieden, toegang 

tot hoogwaardige en gezonde voeding en coherentie met de duurzameontwikkelings- en 

klimaatdoelstellingen, en dat tegelijk de toezeggingen op het gebied van 

milieubescherming, klimaatactie en de gezondheid en het welzijn van dieren en planten 

moeten worden nagekomen; 

R. overwegende dat het Parlement zijn rol ten volle moet kunnen spelen bij het vaststellen 

van een duidelijk beleidskader, teneinde gemeenschappelijke doelstellingen op 

Europees niveau vast te stellen en te waarborgen dat een volledig democratisch debat 

wordt gevoerd over de strategische aspecten die van invloed zijn op het dagelijkse leven 

van alle burgers wat betreft het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, de kwaliteit van 

onze voeding, gezondheid en overgang naar volledig duurzame landbouwpraktijken; 

S. overwegende dat de Commissie in haar mededeling over de toekomst van voeding en 

landbouw erkent dat het GLB een de fundamentele problemen op gezondheidsgebied 

beter moet aanpakken; 

T. overwegende dat het van belang is dat het toekomstige GLB strookt met de 

duurzameontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties, de Overeenkomst van 

Parijs en het EU-beleid, met name op het gebied van duurzaamheid, milieu, klimaat, 

volksgezondheid en voeding; 

U. overwegende dat het toekomstige GLB een grotere rol moet gaan spelen op het gebied 

van duurzame ontwikkeling, volksgezondheid en milieu- en klimaatbescherming en dat 

in dat kader op EU-niveau specifieke, door de lidstaten te verwezenlijken doelstellingen 

moeten worden overeengekomen inzake biodiversiteit, klimaatverandering, 

antimicrobiële resistentie en lucht-, bodem- en waterbescherming, overeenkomstig de 

aanbeveling van de Rekenkamer; 

V. overwegende dat de monitoring/meting van de vooruitgang in de milieupijler de 

zwakste pijler vormt van de drie pijlers van duurzame ontwikkeling1; overwegende dat 

de Commissie in haar mededeling over het GLB voorstelt om het nieuwe 

uitvoeringssysteem resultaatgerichter te maken, en dat het daarom van cruciaal belang is 

om aandacht te besteden aan het feit dat gegevens met betrekking tot relevante 

indicatoren noodzakelijk zijn om dit systeem uit te voeren; 

W. overwegende dat water en landbouw onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en dat het 

duurzaam beheer van water in de landbouwsector van essentieel belang is om een 

toereikende voedselproductie van hoge kwaliteit en de bescherming van de 

watervoorraden te waarborgen; 

X. overwegende dat alleen economisch gezonde landbouwbedrijven in staat zullen zijn om 

aan de milieu- en klimaatdoelstellingen van de EU te voldoen; 

                                                 
1 UN Statistics Division, 2016 
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Y. overwegende dat het GLB, als sectoraal en gemeenschappelijk beleid het fundament 

moet vormen voor het in evenwicht brengen van milieu- en klimaatdoelstellingen en de 

economische levensvatbaarheid van de landbouwsector door de bijdrage van elke boer 

en de landbouwgemeenschappen als geheel aan uitdagingen op milieu- en 

klimaatgebied te ontwikkelen, met inbegrip van de benutting van het potentieel van de 

kringloopeconomie, en boeren te belonen die reeds praktijken en productiemodellen 

hanteren waarbij milieu- en economische prestaties worden verenigd; overwegende dat 

er een potentieel is voor bepaalde landbouwpraktijken om betere milieuprestaties te 

realiseren in het kader van het GLB en dat deze praktijken tegelijk hogere marges voor 

boeren kunnen opleveren doordat zij de productiekosten verminderen; 

Z. overwegende dat een koppeling moet worden gemaakt tussen het GLB en Richtlijn 

2009/128/EG tot vaststelling van een kader voor communautaire actie ter 

verwezenlijking van een duurzaam gebruik van pesticiden; overwegende dat het GLB 

op grond van artikel 191, lid 2, VWEU de naleving moet waarborgen van het beginsel 

dat de vervuiler betaalt, om een concurrentienadeel te voorkomen voor de bedrijven die 

zich het meest aan de regels houden met betrekking tot het verminderen van de 

hoeveelheid pesticiden; 

AA. overwegende dat het gebruik van pesticiden, de achteruitgang van de biodiversiteit en 

veranderingen in de landbouwomgeving negatieve gevolgen hebben voor het aantal 

bestuivers en de verscheidenheid van bestuiversoorten; overwegende dat zowel 

gedomesticeerde als in het wild levende bestuivers met aanzienlijke uitdagingen worden 

geconfronteerd en dat dit nadelige gevolgen kan hebben voor de landbouw en de 

voedselzekerheid in de EU, gezien het feit dat de EU-productie grotendeels afhankelijk 

is van bestuivingsdiensten; overwegende dat in januari 2018 in het kader van het 

Europees bestuivingsinitiatief een openbare raadpleging is gestart om te bepalen welke 

benadering het meest geschikt en welke maatregelen noodzakelijk zijn om de 

achteruitgang van bestuivers in de EU te bestrijden; 

AB. overwegende dat de mediterrane regio's van de EU kwetsbaarder zijn voor de gevolgen 

van klimaatverandering zoals droogte, bosbranden en verwoestijning, zodat 

landbouwers in deze gebieden grotere inspanningen zullen moeten leveren om hun 

activiteiten aan het veranderende milieu aan te passen; overwegende dat dergelijke 

inspanningen hun weerslag moeten vinden en moeten worden gesteund in het kader 

van het GLB; 

AC. overwegende dat de versterking van de veerkracht en duurzaamheid op lange termijn 

van de landbouwsystemen en -gronden van nut zal zijn voor de EU als geheel; 

AD. overwegende dat wordt erkend dat een uniforme aanpak voor Europese ecosystemen in 

land- en bosbouw niet geschikt is, zoals onder meer moge zijn gebleken in verband met 

de subsidiabiliteitsregel die in maximaal honderd bomen per hectare voorzag (dan wel 

een maximale kroonbedekking), waardoor op boslandbouwsystemen gebaseerde 

ecosystemen en habitats in gevaar kwamen; 

AE. overwegende dat de vergroeningsmaatregelen in het kader van het huidige GLB hun 

potentieel niet ten volle hebben kunnen ontplooien, deels als gevolg van complexe 

vrijstellingen, en vatbaar zijn voor verdere verbetering; overwegende dat deze 
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maatregelen laten zien dat het ontbreken van bindende en meetbare streefdoelen ertoe 

kan leiden dat er niet voor de nodige openbare milieugoederen wordt gezorgd; 

AF. overwegende dat bij een empirisch onderbouwde metabeoordeling van 

wetenschappelijke studies ("Fitness Check") is gebleken dat vergroeningsmaatregelen 

niet tot een aanzienlijke verbetering van de milieuprestaties hebben geleid en dat dit 

voornamelijk te wijten is aan het feit dat reeds aan de desbetreffende vereisten werd 

voldaan; 

AG. overwegende dat vergroeningsmaatregelen waren gebaseerd op reeds bestaande 

cross-compliancemaatregelen, met name de instandhouding van blijvend grasland en 

in mindere mate wisselbouw en landschapskenmerken; 

AH. overwegende dat de Europese Rekenkamer heeft beklemtoond dat de 

vergroeningsbetalingen die in het kader van de hervorming van 2013 zijn ingevoerd 

bijkomende complexiteit en bureaucratie hebben gecreëerd, moeilijk te begrijpen zijn 

en niet bijdragen aan een aanzienlijke verbetering van de prestaties van het GLB op 

het gebied van milieu en klimaat; 

AI. overwegende dat de betaling van GLB-middelen strikt afhankelijk moet worden 

gemaakt van de verschaffing van openbare goederen, in het bijzonder op het gebied van 

het milieu en hoogwaardige banen, opdat in de behoeften van de samenleving wordt 

voorzien; 

AJ. overwegende dat een herziening van het GLB noodzakelijk is om het hoofd te kunnen 

bieden aan de huidige uitdagingen, dat de medewetgevers in staat gesteld moeten 

worden hun taken volledig uit te voeren binnen een vastgesteld tijdskader, en dat er 

onzekerheden bestaan met betrekking tot de brexit; 

AK. overwegende dat de voedselzekerheid in Europa in de toekomst zowel voor het VK als 

voor de EU-27 moet worden gewaarborgd en dat er daarbij alles aan moet worden 

gedaan om verstoringen van de voedselproductie en -voorziening voor beide partijen 

tot een minimum te beperken; overwegende dat er alles aan moet worden gedaan om 

voor een uniforme onderlinge aanpassing van milieu- en voedselveiligheidsnormen op 

Unieniveau te zorgen, teneinde te waarborgen dat de burgers van het VK en van de EU 

niet worden geconfronteerd met een vermindering van de kwaliteit of veiligheid van 

voedingsmiddelen; 

AL. overwegende dat landbouwactiviteit een bijzondere impact heeft op het milieu, het 

klimaat, de gezondheid, de voedselveiligheid, de biodiversiteit en het dierenwelzijn, 

maar ook kan bijdragen tot een beperking van de klimaatverandering door de 

broeikasgasemissies te verminderen en koolstof op te slaan; overwegende dat het GLB 

deze problemen moet aanpakken met specifieke instrumenten en modellen; 

AM. overwegende dat het GLB in passende instrumenten moet voorzien om de 

kwetsbaarheid van de landbouw voor klimaatverandering aan te pakken en er 

tegelijkertijd voor te zorgen dat de druk die op de zoetwatervoorraad wordt uitgeoefend 

door de landbouwsector, die verantwoordelijk is voor 50 % van het zoetwatergebruik 

in de EU, wordt beperkt; 
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AN. overwegende dat de Commissie in het kader van haar initiatief voor een efficiënt 

gebruik van hulpbronnen, dat deel uitmaakt van de Europa 2020-strategie, pleit voor 

een verandering van consumptiepatronen teneinde de integriteit van de voedselketen in 

de toekomst van boer tot bord in stand te houden; 

AO. overwegende dat het toekomstige GLB landbouwers passender instrumenten aan de 

hand moet doen om het natuurlijke kapitaal van de Unie te beschermen, te behouden en 

te versterken en om bijzonder zorgwekkende neerwaartse trends op het gebied van 

biodiversiteit, bijvoorbeeld met betrekking tot graslandvlinders en akker- en 

weidevogels, tegen te gaan; 

AP. overwegende dat de door de landbouwsector veroorzaakte ammoniakemissies, die 

in 2015 94 % van de totale ammoniakemissies in de Unie uitmaakten en die bijdragen 

tot luchtvervuiling, eutrofiëring en verzuring van het ecosysteem, in het kader van het 

toekomstige GLB moeten worden aangepakt; 

1. neemt nota van de mededeling van de Commissie over de toekomst van voeding en 

landbouw en is verheugd dat zij erkent dat een van de GLB-doelstellingen erin zal 

bestaan het duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen te versterken en te 

waarborgen en bij te dragen tot de milieu- en klimaatdoelstellingen van de EU; 

2. benadrukt in het bijzonder dat het toekomstige GLB-beleid moet bijdragen tot een in 

economisch, ecologisch en sociaal opzicht duurzame landbouwproductie, gezondheid 

en ander EU-beleid en met helpen om reeds gemaakte internationale afspraken na te 

komen, met name de Klimaatovereenkomst van Parijs (CoP21), de 

duurzameontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (SDG's) en het Verdrag 

inzake biologische diversiteit; 

3. dringt aan op een GLB waarin de hoogste prioriteit wordt gegeven aan het omvormen 

van alle Europese boerderijen tot duurzame ondernemingen die volledig geïntegreerd 

zijn in de circulaire economie en die prestatienormen op milieu- en op economisch 

gebied met elkaar combineren, zonder dat op enige wijze afbreuk wordt gedaan aan 

sociale of arbeidsnormen; 

4. dringt aan op een GLB dat garandeert dat alle landbouwers, inclusief kleine 

landbouwers, een billijke bezoldiging ontvangen en dat rekening houdt met de 

milieubeperkingen en zo zorgt voor veerkracht en productiviteit op lange termijn; 

5. herinnert eraan dat het toekomstig GLB landbouwers moet stimuleren om de 

samenleving als geheel van dienst te zijn door landbouwproductiemethoden in te voeren 

of te blijven toepassen die verenigbaar zijn met de bescherming van het milieu en de 

instandhouding van landschappen, bodems, natuurlijke hulpbronnen en genetische 

diversiteit; 

6. herinnert eraan reeds te hebben benadrukt dat het dringend nodig is actie te ondernemen 

om de belangrijkste oorzaken van het verlies van biodiversiteit aan te pakken, namelijk 

de vernietiging en aantasting van habitats, vooral als gevolg van overmatig 

bodemgebruik, vervuiling, intensieve landbouw, het gebruik van synthetische 

chemische pesticiden en meststoffen, de verspreiding van uitheemse soorten en de 

klimaatverandering; pleit daarom voor een GLB dat in overeenstemming is met andere 
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doelstellingen van het milieu-, sociaal en gezondheidsbeleid van de EU en 

internationale verbintenissen, zoals de duurzameontwikkelingsdoelstellingen en 

klimaatovereenkomsten; 

7. dringt aan op ondersteuning door middel van nieuwe financiële instrumenten en 

nationale maatregelen voor jonge landbouwers die nieuwe investeringen doen, met 

het oog op een generatievernieuwing onder landbouwers; 

8. erkent dat agro-ecologische praktijken, zoals boslandbouw, in dit verband een 

belangrijke rol kunnen spelen; 

9. dringt aan op een toename van het aandeel van de organische landbouwproductie; 

10. dringt aan op een GLB dat eenvoudig is, door verantwoordingsplicht wordt gekenmerkt 

en duidelijk is gericht op het leveren van resultaten op het gebied van duurzame 

landbouw; is van mening dat er bij de hervorming voor moet worden gezorgd dat de 

administratieve procedures voor landbouwers minder ingewikkeld en omslachtig 

worden en dat het toezicht op de prestaties op het niveau van de lidstaten wordt 

verbeterd; 

11.  dringt aan op een resultaatgericht GLB dat is afgestemd op ander EU-beleid en waarin 

de hoogste prioriteit wordt gegeven aan een marktgestuurde en duurzame Europese 

landbouw door de productiviteit op lange termijn en het concurrentievermogen te 

versterken en door op Europees niveau op het gebied van milieu en duurzame en 

maatschappelijke ontwikkeling prestatiedoelstellingen met betrekking tot het 

verschaffen van openbare goederen vast te stellen; 

12.  benadrukt dat het noodzakelijk is om openbare goederen en ecosysteemdiensten te 

verstrekken in verband met bodem, water, biodiversiteit, luchtkwaliteit, klimaatactie 

en het ter beschikking stellen van landschapsvoorzieningen; 

13. verzoekt de lidstaten en de Commissie ervoor te zorgen dat het toekomstige GLB 

duurzamere productiesystemen bevordert en dat het landbeheer meer openbare goederen 

oplevert; 

14. herinnert eraan te hebben benadrukt dat het behoud van de biodiversiteit van essentieel 

belang is voor de levensmiddelen- en diervoederproductie op de lange termijn en 

daarom in het belang van de landbouwers zelf is; 

15.  benadrukt dat erop moet worden toegezien dat het toekomstige GLB en de uitgaven 

in het kader ervan op doeltreffende wijze in de verwezenlijking van de beoogde 

doelstellingen resulteren op basis van naleving en grotere coherentie tussen alle 

beleidsterreinen, een gegeven dat met name belangrijk is met betrekking tot het 

duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen en de hiervoor aangewezen instrumenten 

in het kader van het GLB; 

16. herinnert eraan reeds te hebben onderstreept dat bij de geschiktheidscontrole van de 

Natura-richtlijn werd benadrukt dat voor meer samenhang met het GLB moet worden 

gezorgd, en wijst op de zorgwekkende achteruitgang van soorten en habitats in verband 

met de landbouw; verzoekt de Commissie de impact van het GLB op de biodiversiteit 
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te evalueren; pleit voorts voor hogere Natura 2000-betalingen om meer prikkels te 

bieden voor de bescherming van Natura 2000-gebieden, die in zeer slechte staat 

verkeren; 

17. benadrukt dat landbouwers een passende beloning moeten krijgen voor het in stand 

houden en beschermen van bestaande habitats; wijst er in verband hiermee op dat de 

voorschriften voor agromilieuregelingen boeren ertoe kunnen aanzetten om bestaande 

habitats te verwijderen en nieuwe habitats aan te planten om betalingen te ontvangen; 

wijst erop dat dit de inspanningen ter verbetering van de biodiversiteit en de 

bescherming van het milieu kan ondermijnen en pleit er daarom opnieuw voor om 

landbouwers te belonen voor het in stand houden en beschermen van habitats; 

18. verzoekt de integriteit van de eerste pijler te handhaven, die berust op versterkte 

randvoorwaarden van steunmaatregelen die zijn afgestemd op de maximalisatie van de 

verwachte resultaten voor elke boer, en landbouwers beloont voor de openbare 

goederen die zij kunnen leveren, zoals klimaatactie en instandhouding van de in het 

wild levende flora en fauna; onderstreept dat het GLB, voortbouwend op de bestaande 

benadering van het LIFE-programma, betalingen voor ecosysteemdiensten moet 

omvatten, onder toezicht van de milieuautoriteiten; wijst er evenwel op dat actieve 

familielandbouwbedrijven van elke grootte belangrijk zijn voor de instandhouding van 

diverse landbouwactiviteiten en beklemtoont dat de maatregelen doelgerichter zouden 

zijn indien de nadruk zou worden gelegd op familielandbouwbedrijven; 

19. is ervan overtuigd dat rechtstreekse betalingen afhankelijk moeten blijven van 

vergroeningsmaatregelen teneinde voor een duurzamere Europese landbouwsector te 

zorgen en dringt aan op een nieuw vrijwillig systeem van stimulansen voor landbouwers 

die verder willen gaan dan de bestaande agromilieumaatregelen; 

20. verzoekt de Commissie aandacht te besteden aan de levenskwaliteit in 

plattelandsgebieden om het leven daar aantrekkelijk te maken voor iedereen, met name 

voor de jongere generatie; 

21. dringt erop aan om alle soortspecifieke wetgeving inzake het welzijn van 

landbouwhuisdieren alsook de richtlijnen betreffende legkippen en vleeskuikens op te 

nemen in het systeem van randvoorwaarden dan wel het systeem dat daarvoor in de 

plaats komt; 

22. dringt aan op een op EU-niveau gedefinieerde eerste pijler waarmee het belang wordt 

erkend van een duidelijk verband tussen het verlenen van rechtstreekse steun, die in 

grote mate afhankelijk is van ecologische en sociale resultaten die leiden tot ecologisch 

en economisch duurzame voordelen op lange termijn, en het verstrekken van openbare 

goederen en diensten, die passende mechanismen omvatten voor het belonen van 

landbouwers op basis van ambitieuze gemeenschappelijke criteria en duidelijk meetbare 

doelstellingen die op EU-niveau worden vastgesteld om landbouwers meer 

ondersteuning te bieden bij hun overgang naar economische en milieuprestaties; 

23. verzoekt de Commissie ervoor te zorgen dat de eerste pijler de belangrijkste 

inkomenssteunregeling voor landbouwers en waarborg voor een gelijk speelveld op de 

interne markt blijft vormen; benadrukt derhalve dat de Commissie verschillen in beleid 

tussen de nationale plannen van de lidstaten voor de uitvoering van het GLB moet 
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voorkomen voor zover deze tot marktverstoringen en oneerlijke concurrentie op 

EU-niveau kunnen leiden; 

24. beveelt aan alle mogelijke vormen van nationale medefinanciering van rechtstreekse 

betalingen te vermijden, aangezien dit de gemeenschappelijke aard van het GLB 

ernstige zou verstoren; 

25. waarschuwt voor de risico's die zich kunnen voordoen wanneer de lidstaten de 

mogelijkheid krijgen hun nationale plannen onafhankelijk van elkaar uit te stippelen en 

hun beslissingen jaarlijks te herzien en er op EU-niveau geen sterk gemeenschappelijk 

geheel van regels, doelstellingen en maatregelen wordt vastgelegd; benadrukt dat 

landbouwers in dat geval aan een grote mate van onzekerheid zouden worden 

blootgesteld als gevolg van politieke beslissingen die op nationaal niveau worden 

genomen en dat deze negatieve gevolgen kunnen hebben voor de uitdagingen op 

milieugebied; 

26. verzoekt de Commissie een nieuw en omvattend rechtskader in te voeren dat een 

samenhangende tenuitvoerlegging mogelijk maakt van milieu- en klimaatacties zoals 

vergroeningsmaatregelen, het systeem van randvoorwaarden (dat de normen inzake 

goede landbouw- en milieuconditie (GLMC) en uit de regelgeving voortvloeiende 

beheereisen omvat), alsook agromilieu- en klimaatmaatregelen voor 

plattelandsontwikkeling, zodat landbouwers doeltreffender en op een eenvoudiger en 

meer gerichte wijze resultaten kunnen boeken op het gebied van milieubescherming 

en biodiversiteit en klimaatactie, en hierbij te waarborgen dat de lidstaten passende 

controle kunnen uitoefenen en dat er rekening wordt gehouden met lokale 

omstandigheden; benadrukt dat er moet worden gezorgd voor een duidelijke scheiding 

tussen de maatregelen van de eerste en de tweede pijler; 

27. is van mening dat een aandeel van ten hoogste 30 % van de eerste pijler moeten worden 

gewijd aan deze Europese stimuleringsregeling waartoe de lidstaten besluiten, als 

contractueel plan ter bevordering van de overgang naar een landbouw waarin 

economische en milieuprestatienormen worden verenigd; 

28. is van mening dat de overgang richting duurzame landbouwsystemen moet worden 

vergemakkelijkt door middel van onafhankelijke, transparante en in toereikende mate 

met openbare middelen gefinancierde landbouwvoorlichtingsdiensten in alle lidstaten 

en regio's, alsook door meer onderzoeken met inbreng vanuit de basis uit te voeren 

waaraan zowel onderzoekers als landbouwers deelnemen en de kennisuitwisseling 

tussen vakgenoten in de Europese innovatiepartnerschappen te verhogen, met name 

door bij agro-ecologische benaderingen de natuurlijke processen te benutten om de 

opbrengsten en de veerkracht te verhogen; 

29. is van mening dat in het kader van het bedrijfsadviseringssysteem en het EIP bijzondere 

aandacht moet worden geschonken aan maatregelen om alternatieven voor pesticiden, 

en met name de toepassing van de acht beginselen van geïntegreerde gewasbescherming 

ter vermindering van de afhankelijkheid van het gebruik van pesticiden, te bevorderen 

en te streven naar een toekomst zonder pesticiden; vindt dat de ervaring leert dat de 

productiekosten waarschijnlijk kunnen worden verminderd door de natuurlijke 

processen te benutten om de opbrengsten en de veerkracht te verhogen, en deze 

processen te bevorderen; 
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30. dringt aan op een vernieuwde, efficiëntere en minder complexe tweede pijler die gericht 

is op daadwerkelijk stimulerend territoriaal en sectoraal ontwikkelingsbeleid waarin 

investeringen, onderwijs en advies, slimme oplossingen, duurzaamheid, onderzoek, 

innovatie, dierenwelzijn, agrarische economieën en de bestaansmiddelen op het 

platteland centraal worden gesteld, maar met de mogelijkheid voor de lidstaten om 

specifieke benaderingen te hanteren die zijn afgestemd op lokale omstandigheden en 

behoeften, waaronder de vergoeding van de extra kosten in verband met natuurlijke 

handicaps en van ambitieuzere agromilieuklimaatregelingen; 

31. onderstreept het belang van plattelandsontwikkeling, met inbegrip van Leader- en 

CLLD-initiatieven, voor het ondersteunen van multifunctionele landbouw en het 

stimuleren van partnerschappen tussen landbouwers, lokale gemeenschappen, het 

maatschappelijk middenveld en bijkomende ondernemersactiviteiten, met het oog op 

het genereren van inkomsten uit uiteenlopende economische activiteiten zoals 

agrotoerisme en het verzekeren van door de gemeenschap gesteunde landbouw en de 

verlening van sociale diensten in plattelandsgebieden; 

32. dringt aan op een tweede pijler die voorziet in een verplicht onderdeel voor 

dierenwelzijn in programma's voor plattelandsontwikkeling in de EU, in een vereiste 

voor minimale besteding, alsook in langetermijnprikkels om meer boeren aan te sporen 

om hogere normen op het gebied van dierenwelzijn te hanteren die verder gaan dan de 

huidige wetgeving; 

33. pleit voor een sterkere bevordering van een efficiënt gebruik van de hulpbronnen, 

inclusief water, in het toekomstig GLB en moedigt de empowerment aan van de 

landbouwers die, dankzij slimme technologieën, adequate praktijken en directe toegang 

tot informatie, zoals satellietgegevens, met kennis van zaken kunnen beslissen over 

behoeften op het gebied van water en voedingsstoffen; 

34. dringt aan op maatregelen die de recycling van voedingsstoffen bevorderen; roept ertoe 

op om het landbouwstructuurbeleid in overeenstemming te brengen met de 

steunregeling voor milieumaatregelen, bijvoorbeeld door een betere combinatie van 

landbouw en veeteelt; 

35. onderstreept de noodzaak van betalingen uit hoofde van de regeling inzake 

plattelandsontwikkeling voor landbouwers in gebieden met natuurlijke beperkingen 

zoals ongunstige klimatologische omstandigheden, steile hellingen, of een ongunstige 

bodemkwaliteit; roept op tot de vereenvoudiging en een betere afstemming van de 

regeling voor gebieden met natuurlijke beperkingen voor de periode na 2020; 

36. is van mening dat de ambitieuze doelstellingen van de EU op het gebied van milieu en 

plattelandsontwikkeling alleen bereikt kunnen worden met een dergelijk aanvullend 

model, dat duidelijk omschreven doelstellingen omvat en coherent is met ander EU-

beleid; onderstreept dat de tweede pijler nog steeds moet worden gekenmerkt door een 

flexibele benadering van nationale programmering, terwijl gemeenschappelijke 

voorschriften en normen de kern moeten vormen van de eerste pijler, teneinde te zorgen 

voor een efficiënt gelijk speelveld voor alle boeren in de EU; 

37. is van mening dat wanneer risicobeheersinstrumenten niet toereikend zijn om het hoofd 

te bieden aan grootschalige marktverstoringen, het toekomstige GLB in staat moet zijn 
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om beter, efficiënter en sneller op marktcrises te reageren door middel van Europese 

maatregelen inzake crisisbeheer die gericht zijn op het herstellen van evenwichtige 

marktomstandigheden; 

38.  benadrukt dat een van de belangrijkste uitdagingen voor het toekomstig GLB de 

afhankelijkheid van de landbouwer van het gebruik van kunstmest en chemische 

pesticiden is, dat een negatieve invloed kan hebben op de kwaliteit van het water en 

in verband wordt gebracht met het verlies aan biodiversiteit; herhaalt dat wisselbouw, 

als onderdeel van geïntegreerde plaagbestrijding, een van de meest doeltreffende 

middelen is voor het behoud van biodiversiteit en voor het herstel van de 

gezondheidstoestand van de bodem; 

39. spreekt zich ervoor uit om in het kader van de plattelandsontwikkeling een specifieke 

maatregel te ontwikkelen ter bevordering van een aanzienlijke vermindering van het 

gebruik van pesticiden, die is gebaseerd op de acht beginselen van de geïntegreerde 

plaagbestrijding (IPM) van de Europese Unie en die de toepassing van niet-chemische 

alternatieven stimuleert; 

40. onderstreept het belang van bestuiving en het behoud van biodiversiteit; roept de 

Commissie en de lidstaten op om te voorzien in pesticidevrije zones teneinde 

bijensterfte als gevolg van het gebruik van pesticiden te voorkomen; 

41. dringt er bij de Commissie en de lidstaten op aan ervoor te zorgen dat in het toekomstig 

landbouwbeleid de bevindingen over de achteruitgang van verstuivers aan bod komen 

en passende oplossingen worden geboden; 

42. dringt aan op een resultaatgericht betalingsbeleid; stelt daarom de opname voor van 

indicatoren als de gezondheidstoestand van de bodem en biodiversiteit, de aanwezigheid 

van taxa en soortenrijkdom, humusvorming en vorming van bovengrond, bedekking van 

de bodem ter voorkoming van erosie, het verlies van nutriënten en waterkwaliteit en 

biodiversiteit, met inbegrip van de rijkdom en overvloed van vogelsoorten, wilde 

bestuivers en insecten; 

43.  pleit ervoor in de basisverordening strenge GLB-doelstellingen op te nemen die in 

overeenstemming zijn met de milieuwetgeving en gebaseerd zijn op gekwantificeerde 

en ambitieuze resultaatindicatoren; benadrukt dat de nationale strategische plannen 

voor het GLB empirisch onderbouwd moeten zijn en in samenwerking met de bevoegde 

milieuautoriteiten en in overleg met alle relevante belanghebbenden (met inbegrip van 

kleine landbouwers, ngo's op milieugebied en vertegenwoordigers van het 

maatschappelijk middenveld) moeten worden opgesteld en moeten zijn gebaseerd 

op het partnerschapsbeginsel; 

44. verzoekt de Commissie ervoor te zorgen dat de lidstaten waar mogelijk 

gekwantificeerde doelstellingen vaststellen en indicatoren invoeren om de voortgang 

van de in hun strategische plannen vastgestelde doelstellingen te meten; 

45. verzoekt de Commissie om lidstaten goed te begeleiden en te ondersteunen bij de 

ontwikkeling van hun strategische plannen zodat deze plannen degelijk en van hoge 

kwaliteit zijn; 
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46. herinnert eraan dat de geschiktheidscontrole van de vogel- en habitatrichtlijnen de 

behoefte aan een betere samenhang met het GLB onderstreept en benadrukt de snelle 

afname van het aantal soorten en habitats door de landbouw; verzoekt de Commissie 

de impact van het GLB op de biodiversiteit te evalueren; 

47. verzoekt de Commissie te zorgen voor effectieve en realistische regelingen voor 

toezicht, op basis van solide, wetenschappelijke steekproefmethoden om de voortgang 

voor alle doelstellingen te volgen; 

48. roept de Commissie op om haar voorstel voor resultaatgericht beleid gestand te doen en 

te voorzien in passende steun in de vorm van technische bijstand en in het kader van 

andere beleidsacties en maatregelen zodat de controle van en de gegevensverzameling 

met betrekking tot alle relevante indicatoren is geregeld, dit is met name van belang 

gezien de ontbrekende gegevens met betrekking tot milieu-indicatoren; 

 49. benadrukt dat de doelstellingen van het GLB gericht zijn op voedselproductie en is 

van mening dat het GLB resultaten moet boeken met betrekking tot de agenda voor 

bio-economie en de strategie inzake chemie op biologische basis en dat het zich hierbij 

moet baseren op de beginselen van de circulaire economie en rekening moet houden 

met de reële klimaatbijdrage van het uiteenlopend gebruik en de verschillende soorten 

biomassa, en moet bijdragen aan het herstel van plattelandsgemeenschappen door 

middel van hoogwaardige banen en innovatie, met name met betrekking tot hout en 

andere biomassaproducten met een hoge toegevoegde waarde; is van mening dat het 

GLB het gebruik van landbouwafval en residuen voor bio-energie als extra 

ondersteuning voor plattelandsgebieden en landbouwers moet bevorderen; van mening 

dat het GLB een ambitieuze Europese strategie met betrekking tot groene energie en 

chemie moet bevatten op basis van de coproductie van plantaardige eiwitten; 

50. verzoekt de Commissie voor de herziening van haar beleid inzake proteïnes een 

middellange tot lange looptijd vast te stellen, en ervoor te zorgen dat haar 

wetgevingsvoorstellen voor de hervorming van het GLB passende en betrouwbare 

maatregelen en instrumenten omvatten die de landbouwers helpen om de 

wisselbouwsystemen te verbeteren met als doel het huidige proteïnetekort en de sterke 

prijsschommelingen aanzienlijk te reduceren; 

51. is van mening dat het toekomstig GLB de teelt van eiwithoudende gewassen moet 

bevorderen als een belangrijk instrument om te zorgen voor de overgang van intensieve 

monoculturen met een sterk gebruik van chemisch-synthetische pesticiden en een zware 

belasting van het milieu naar gediversifieerde agro-ecologische systemen; 

52. is van mening dat eiwithoudende gewassen best worden gebruikt als voedsel voor de 

mens en dat de productie ervan daarom de prioritaire volgorde moet aanhouden van 

eerst directe menselijke consumptie en dan de productie van veevoeders, en enkel de 

productie van biobrandstoffen uit afval mag toestaan; 

53. vraagt om krachtige een bevordering van de agrobosbouw, die via een verbetering van 

het microklimaat, een versterking van de veerkracht op het niveau van het 

landbouwbedrijf en op het niveau van het landschap, de verbetering van landschappen 

en een aanbod van veelzijdige recreatieve en productieve ecosystemen de 

levenskwaliteit van mensen sterk kan verbeteren; onderstreept de behoefte om de 
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lacunes op te sporen en aan te pakken die de ontwikkeling van agrobosbouwsystemen 

zouden kunnen belemmeren, zoals het gebrek aan mogelijkheden om met bestaande 

certificeringsregelingen producten te certificeren van "bomen buiten bossen" in 

EU-regio's; 

54. onderstreept de belangrijke rol van duurzaam beheerde bossen als het gaat om de 

aanpassing van bossen aan de klimaatverandering en wijst op het belang van de 

waardeketen van bos tot hout met betrekking tot het voorzien in het levensonderhoud 

op het platteland, het scheppen van banen, groei en sociale stabiliteit in 

plattelandsgebieden, alsmede het leveren van een bijdrage aan nieuwe waardeketens 

overeenkomstig de circulaire economie en de bio-economie; 

55. is van oordeel dat het GLB de risico's die samenhangen met klimaatverandering en 

bodemdegradatie op alle landbouwgrond moet beheersen door te investeren in 

veerkrachtige en solide agro-ecosystemen, in ecologische infrastructuur om bebouwbare 

akkergrond te creëren, alsook door de bodemerosie terug te dringen, wisselbouw in te 

voeren of te verlengen, meer bomen toe te voegen aan het landschap en de biologische 

en structurele diversiteit binnen het landbouwbedrijf te bevorderen; 

56. wijst op het strategisch belang van onderzoek en innovatie en dringt aan op een betere 

synergie tussen de doelstellingen van het GLB en de doelstellingen van Horizon 2020 

op het gebied van voedselproductie, een duurzaam beheer van de hulpbronnen en 

klimaatactie; 

57. verzoekt de Commissie te waarborgen dat alle geïmporteerde landbouwproducten 

aan dezelfde sanitaire en maatschappelijke normen voldoen als die waaraan 

landbouwproducten van de EU worden onderworpen door de invoering van 

wederkerigheidsclausules in elke handelsovereenkomst; verzoekt de Commissie een 

systematische effectbeoordeling uit te voeren van de bepalingen betreffende de 

landbouwsector in alle handelsovereenkomsten en specifieke strategieën voor te stellen 

om te waarborgen dat geen enkele landbouwsector schade lijdt als gevolg van een 

handelsovereenkomst met een derde land, hierbij ook rekening houdend met de 

geografische aanduidingen van de EU; 

58. benadrukt dat respect voor een duurzame landbouwproductie, de EU-regelgeving en 

-normen waarop de EU-regels inzake voedselveiligheid gebaseerd zijn, de sociale, 

economische, en ecologische normen van de EU, de ketenbenadering ("van boer tot 

bord"), wederkerigheid en het strikt vasthouden aan de sanitaire en fytosanitaire 

EU-normen en procedures inzake de gezondheid van mens en dier en de 

voedselveiligheid, zoals vastgelegd in de EU-wetgeving, voor de Europese landbouw 

fundamentele en onwrikbare beginselen zijn in alle onderhandelingen van de EU over 

vrijhandelsovereenkomsten; 

59. benadrukt dat met het oog op een gelijk speelveld een gemeenschappelijke EU-norm 

vereist is waardoor het recht van de burgers op een gezond milieu en gezonde, 

voedzame voedingsmiddelen wordt verwezenlijkt; is van mening dat deze norm zodanig 

moet worden geformuleerd dat zij aan de toepasselijke wetgeving en internationale 

verbintenissen voldoet en geen "schade" aan het milieu of de samenleving toelaat; 
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60.  dringt erop aan het toekomstige GLB zodanig vorm te geven dat kritieke problemen 

op gezondheidsgebied, zoals die in verband met antimicrobiële resistentie en de 

luchtkwaliteit, beter kunnen worden aangepakt; 

61. onderstreept de uitdagingen voor de gezondheid van dieren en mensen als gevolg van 

antimicrobiële resistentie; is van mening dat het nieuwe rechtskader actief moet 

aanzetten tot een betere diergezondheid en dierenwelzijn als middel ter bestrijding van 

antibioticaresistentie, waardoor de volksgezondheid en de landbouwsector als geheel 

betere bescherming genieten; 

62. erkent dat het van belang is om bij het GLB-besluitvormingsproces instellingen en 

deskundigen te betrekken die verantwoordelijk zijn voor het gezondheids- en 

milieubeleid dat gevolgen heeft voor de biodiversiteit, de klimaatverandering en 

de lucht-, bodem- en waterverontreiniging; 

63. pleit voor een betere beleidscoördinatie tussen het GLB en andere EU-

beleidsmaatregelen en -acties, in het bijzonder met Richtlijn 2000/60/EG, Richtlijn 

91/676/EEG en Verordening 1107/2009 – als middel om een duurzame bescherming 

van de watervoorraden te verzekeren, waarvan de kwantiteit en kwaliteit negatief 

worden beïnvloed door de landbouw; pleit voor stimulansen ter bevordering van lokale 

samenwerkingsprojecten tussen landbouwers en waterleidingbedrijven om zo te zorgen 

voor een betere bescherming van de watervoorraden; 

64. verzoekt de Commissie om relevante synergieën tot stand te brengen tussen de 

voornaamste ruimtevaartprogramma's van de EU en het GLB, en vooral met het 

Copernicus-programma dat van specifiek belang is voor de landbouwgemeenschap 

op het gebied van klimaatverandering en milieucontrole; 

65. verzoekt de Commissie en de lidstaten te erkennen dat de nieuwe maatschappelijke, 

ecologische, technologische en economische veranderingen, bijvoorbeeld op het gebied 

van schone energie, digitalisering en slimme oplossingen, gevolgen hebben voor het 

leven op het platteland; roept de Commissie en de lidstaten op om het potentieel van 

plattelandskernen voor duurzame, inclusieve groei en innovatie te bevorderen en hierbij 

de belangen van de plattelandsgemeenschap als geheel in acht te nemen; herinnert eraan 

dat er speciale aandacht en geïntegreerde inspanningen nodig zijn om 

plattelandsgebieden en rurale woongebieden tot slimme dorpen te laten ontwikkelen en 

roept op tot een gelijk speelveld voor specifieke technologische verbeteringen voor 

plattelandskernen en elektriciteitsnetwerken; 

66. verzoekt de Commissie om eennieuw en alomvattend rechtskader voor een verbod op 

duidelijk omschreven oneerlijke handelspraktijken in de voedselvoorzieningsketen in 

te voeren, samen met minimumnormen voor de handhaving van deze verboden, en 

sanctiemechanismen; 

67. is van mening dat dit nieuwe rechtskader moet worden onderbouwd door eventueel 

een minimumbedrag van de totale beschikbare begroting toe te wijzen aan 

agromilieumaatregelen, waaronder biologische landbouw, steun voor biodiversiteit, 

strenge normen op het gebied van diergezondheid en dierenwelzijn, en een goede 

gezondheid van planten; 
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68. doet een beroep op de Commissie om in de zittingsperiode vanaf 2020 een benadering 

te kiezen waarbij voor investeringen van meerdere fondsen gebruik kan worden 

gemaakt, om zo te zorgen voor een soepele tenuitvoerlegging van de geïntegreerde 

plattelandsontwikkelingsinstrumenten, zoals het initiatief voor slimme dorpen; verzoekt 

de Commissie maatregelen vast te stellen voor het initiatief inzake slimme dorpen en 

slimme dorpen te creëren als prioriteit van het volgende beleid inzake 

plattelandsontwikkeling; 

69. benadrukt dat er binnen de gemeenschappelijke marktordening (GMO) meer 

mogelijkheden voor samenwerking binnen producentenorganisaties 

(producentenorganisaties en verenigingen van producentenorganisaties, met inbegrip 

van coöperaties) en brancheorganisaties moeten komen. 
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