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Vraag met verzoek om mondeling antwoord  O-000005/2020
aan de Commissie
Artikel 136 van het Reglement
Norbert Lins
namens de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

Betreft: Geactualiseerde strategie voor de bio-economie - een duurzame bio-economie voor 
Europa

Op 29 november 2019 heeft de Raad conclusies aangenomen over de geactualiseerde strategie voor 
de bio-economie "Een duurzame bio-economie voor Europa: versterking van de verbinding tussen 
economie, samenleving en milieu", gebaseerd op een mededeling van de Commissie van 11 oktober 
2018.

De Raad onderkende dat het bevorderen van werkgelegenheid, groei, sociale inclusie en lokale 
ontwikkeling in plattelandsgebieden, met inbegrip van bio-economie en duurzame bosbouw, een van 
de negen doelstellingen van het voorstel voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) voor de 
jaren 2021-2027 is, en benadrukte dat de bio-economie een aanzienlijke bijdrage kan leveren tot het 
verwezenlijken van die doelstelling, omdat ze economische waarde en welvaart kan scheppen en 
omdat de landbouw en de bosbouw tot de belangrijkste leveranciers van terrestrische biomassa 
behoren. Bovendien benadrukte de Raad dat een duurzame Europese bio-economie een van de 
belangrijkste componenten voor de uitvoering van de Europese Green Deal moet zijn.

Het Parlement is van mening dat de landbouw, die een strategische sector is, veel mogelijkheden 
biedt om een duurzame bio-economie in de lidstaten te bevorderen door middel van verschillende 
instrumenten in het kader van het GLB, met name op het gebied van plattelandsontwikkeling, die 
bijdragen tot de diversificatie van activiteiten en het scheppen van fatsoenlijke leef-, werk- en 
economische omstandigheden. Om dit te bereiken is het noodzakelijk dat de Commissie zorgt voor 
samenhang tussen de bio-economie en andere beleidsterreinen, waaronder het GLB.

Hoe wil de Commissie een duurzame bio-economie in de landbouw en de bosbouw bevorderen en 
hoe denkt ze te zorgen voor beleidscoherentie tussen de bio-economie en het GLB?

Hoe denkt de Commissie rekening te houden met eventuele sociale en economische gevolgen van 
de overgang naar een klimaatneutrale economie voor het platteland?

Hoe zal de Commissie de boodschap van de bovengenoemde conclusies van de Raad opnemen in 
het volgende werkprogramma van de Commissie, en meer bepaald in de Europese Green Deal?
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