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SUGGESTIES

De Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde 
Bijzondere Commissie beleidsuitdagingen en begrotingsmiddelen voor een duurzame Europese 
Unie na 2013 onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. acht het huidige debat over het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB - het enige echte 
gecommunautariseerde beleid van de EU) van vitaal belang gezien de belangrijke rol van de 
landbouw als strategische sector die bovendien echte toegevoegde waarde in de Europese 
Unie genereert, waardoor de EU in staat is haar productiecapaciteit te handhaven in een 
context van klimaatverandering en toenemende druk op de natuurlijke rijkdommen, en zo de 
voedselzekerheid op Europees en wereldniveau te waarborgen;

2. herinnert eraan dat het GLB, naast zijn fundamentele doelstellingen, een multifunctionele rol 
vervult zowel op het vlak van collectieve voorzieningen – zoals de bescherming van het 
milieu, de productie van kwalitatief hoogwaardig voedsel, de instandhouding van de 
biodiversiteit en de waarborging van hoge normen voor dierenwelzijn – als op dat van de 
vormgeving en het behoud van de diversiteit en de kwaliteit van waardevolle landschappen 
in de EU, in het bijzonder in benadeelde en berggebieden, waar landbouw de enige mogelijke 
economische activiteit is; wijst er eveneens op dat het GLB ook een belangrijke rol speelt in 
de verwezenlijking van de Europese energiedoelstellingen, een centrale rol speelt in het 
wegwerken van territoriale verschillen en in de strijd tegen de braaklegging van grond, de 
ontvolking van het platteland en de vergrijzing van de plattelandsbevolking in de EU door te 
voorzien in passende financiering voor de plattelandsgemeenschappen, en de hoeksteen is 
van duurzame ontwikkeling in tal van EU-regio's;

3. onderstreept het belang van innovatie en duurzaamheid in de context van de Europese 
landbouw omdat zij een belangrijke bijdrage leveren aan het bereiken van de doelstellingen 
van de Europese Unie; dringt aan op meer beleidscoherentie en een oordeelkundiger gebruik 
van de bestaande beleidsinstrumenten op het gebied van cohesie- en onderzoek om de 
investeringen in het landbouwonderzoek aan te zwengelen; 

4. wijst op het enorme succes van het JEREMIE-initiatief, waardoor ruim 6 miljard euro kon 
worden toegewezen aan het mkb, en stelt voor dat voor de programma's voor 
plattelandsontwikkeling in het kader van de volgende programmeringsperiode een 
vergelijkbaar financieel instrument wordt uitgewerkt, eventueel onder de benaming 
JERICHO ("Joint European Rural Investment CHOise");

5. wijst erop dat de Europese Unie ook na 2013 behoefte zal hebben aan een efficiënte 
landbouw; is van mening dat de voedselzekerheid een basisdoelstelling van de Europese 
Unie blijft; 

6. herinnert eraan dat de Europese Unie en de rest van de wereld in de loop van de komende 
decennia het hoofd zullen moeten bieden aan nieuwe uitdagingen, zoals de voedselzekerheid 
en tekorten aan energie en water; is van oordeel dat de landbouw ertoe kan bijdragen de 
eventuele negatieve gevolgen van deze problemen te milderen;

7. wijst erop dat dit de eerste hervorming van het GLB is in de EU met 27 lidstaten en dat het, 
om op Europees en wereldniveau voedselzekerheid te garanderen, van belang is de 
instandhouding van alle soorten landbouw aan te moedigen door de mogelijkheden ervoor te 
creëren, daarbij terdege rekening houdend met de verschillende ontwikkelingsniveaus in de 
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diverse Europese landen en grondgebieden, en tegelijk te weerstaan aan elke poging om dit 
gemeenschappelijk beleid te hernationaliseren; onderstreept dat het nieuwe GLB moet zorgen 
voor een redelijke verdeling van de middelen onder de lidstaten;

8. acht het noodzakelijk dat niet alleen een regeling inzake rechtstreekse steunverlening (1e 
pijler) in het leven wordt geroepen om het mogelijk te maken dat in Europa een landbouw tot 
stand komt die zich over het gehele grondgebied uitstrekt en om de landbouwers te 
verzekeren van behoorlijke bestaansmiddelen, maar ook programma's voor de bevordering 
van de plattelandsontwikkeling (2e pijler), in het bijzonder op landbouwgebied; is 
voorstander van een verlaging van de administratieve kosten (vooral bij cross-compliance) en 
een vereenvoudiging van de procedures, zodat de landbouwers zich kunnen concentreren op 
hun kerntaken en kunnen profiteren van de maximale voorspelbaarheid inzake planning;

9. merkt op dat het GLB-aandeel van de totale EU-begroting gestaag is geslonken van ongeveer 
75% in 1985 tot naar verwachting 39,3% in 2013, wat neerkomt op minder dan 0,45% van 
het totale bbp van de EU, ondanks het feit dat het landbouwbeleid een essentiële bijdrage
levert aan de voedselzekerheid voor 500 miljoen Europeanen, 13,6 miljoen banen schept, aan 
de basis ligt van 5 miljoen arbeidsplaatsen in de levensmiddelenindustrie van de EU en 47% 
van het gehele grondgebied van de Europese Unie rechtstreeks beschermt en behoudt;

10. is van oordeel dat het aandeel van de begroting dat wordt toegewezen voor het EU-
landbouwbeleid ten minste op hetzelfde niveau moet blijven gezien de brede waaier aan 
doelstellingen waaraan het landbouwbeleid moet voldoen in het kader van de Europa 2020-
strategie en de noodzaak om deze doelstellingen uit te breiden om rekening te houden met 
een aantal nieuwe uitdagingen die een Europese aanpak vereisen, alsook de behoefte aan een 
daadwerkelijke toegevoegde waarde;

11. herinnert eraan dat de recente economische crisis een zeer negatieve impact heeft gehad op 
de landbouw;

12. onderstreept dat de Europese producenten verplicht zijn aan de strenge normen van de 
Europese Unie te voldoen, vooral waar het gaat om de kwaliteit van de producten, de 
voedselveiligheid, het milieu, de sociale wetgeving en het dierenwelzijn; is van mening dat 
door het tekort aan begrotingsmiddelen voor het GLB, de Europese producenten niet meer in 
staat zullen zijn deze normen na te leven;

13. wijst erop dat de Europese Unie een voortdurende toename kent van het handelstekort voor 
landbouwproducten en in de loop van de laatste tien jaar een aanzienlijk marktaandeel is 
kwijtgeraakt; onderstreept dat de Europese economie sterk afhankelijk is van de invoer van 
onder meer plantaardig-eiwitrijke grondstoffen;

14. is van oordeel dat de duur van het meerjarig financieel kader (MFK) op dusdanige wijze 
moet worden gekozen dat er ruimte is voor een adequate en doeltreffende tenuitvoerlegging 
van de begroting, waarbij de doelstellingen van een sterk Europa kunnen worden behaald;  
meent voorts dat er behoefte is aan een hoge mate van flexibiliteit, rekening houdend met de 
nieuwe uitdagingen waarmee het GLB nu al wordt geconfronteerd;

15. meent op grond van vorige ervaringen dat korte programmeringsperioden kunnen leiden tot 
inefficiëntie, zowel wat de uitgaven als het behalen van de doelstellingen betreft; stelt 
daarom een periode van minstens zeven jaar voor, zodat problemen en fouten uit een recent 
verleden zich niet opnieuw zullen voordoen, waarbij een stabiel kader in het leven wordt 



AD\862322NL.doc 5/6 PE458.629v02-00

NL

geroepen, dat investeringen in de landbouw bevordert;

16. dringt aan op het behoud van het MFK en de huidige begrotingsstructuur, alsook van de 
huidige tweepijlerstructuur van de landbouwbegroting, zodat landbouw en 
plattelandsontwikkeling in één enkele rubriek ingedeeld blijven.

17. pleit ervoor dat, als beginsel voor de toekomst, het niveau van de cofinanciering door de 
Europese Unie een afspiegeling is van de Europese toegevoegde waarde van de diverse 
investeringen in het kader van de programma's voor plattelandsontwikkeling.
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