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SUGGESTIES

De Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

1. wijst erop dat het natuurlijk erfgoed een aanzienlijk ecologisch kapitaal vertegenwoordigt dat 
fundamenteel is voor het welzijn van de mensheid; is van oordeel dat alle lidstaten van de 
Europese Unie moeten samenwerken en hun optreden op elkaar af moeten stemmen om een 
beter gebruik van de natuurlijke hulpbronnen te maken en netto verliezen aan biodiversiteit 
en ecosysteemdiensten zowel op het platteland als in stedelijke gebieden te voorkomen; 

2. is verheugd over de nieuwe biodiversiteitsstrategie van de Europese Unie, maar is geen 
voorstander van de extra, "groene" betalingscomponenten, zoals door de Commissie 
voorgesteld in de ontwerphervorming van het GLB tot 2020; is van mening dat de 
voorstellen van de Commissie administratieve kosten zullen verhogen en het vereenvoudigen 
van het GLB tegen zullen werken;

3. is van mening dat voor we een verdere vergroening van het GLB ondernemen, we de impact 
van dergelijke acties op de concurrentiepositie van de EU-landbouw op de wereldmarkt 
zouden moeten onderzoeken;

4. neemt kennis van de aanbevelingen van de Commissie voor de hervorming van het GLB, die 
duidelijke maatregelen tot behoud en verbetering van de biodiversiteit behelzen, zowel in het 
kader van de eerste pijler als in het kader van de tweede pijler; benadrukt in dit verband de 
specifieke rol van de landbouw, die reeds een grote bijdrage heeft geleverd tot het behoud 
van biodiversiteit van soorten en biotopen en ook een cruciale bijdrage zal leveren tot het 
welslagen van de Europese biodiversiteitsstrategie op basis van goede landbouwpraktijken 
zoals duurzaam watergebruik;

5. benadrukt de noodzaak van een overstap van een op middelen gebaseerde aanpak naar een op 
resultaten gebaseerde aanpak om de efficiëntie van de toegepaste instrumenten te beoordelen;

6. is ervan overtuigd dat de zogenaamde "vergroening" van het GLB doeltreffend en 
onbureaucratisch geïmplementeerd zou moeten worden, zonder dat dat leidt tot discriminatie 
van bestaande agromilieumaatregelen; verlangt, met het oog op de noodzakelijke 
vermindering van de administratieve lasten, onder meer dat alle GLB-betalingen ook na 2014 
geschraagd worden door regels inzake de randvoorwaarden, die transparant en zo eenvoudig 
mogelijk te implementeren en te monitoren moeten zijn;

7. is van mening dat bijkomende milieueffecten op Europees niveau in het kader van het GLB 
kunnen worden bereikt, voornamelijk door doeltreffender toepassing van randvoorwaarden 
(onder meer door de toepassing door alle lidstaten van de normen voor een goede landbouw-
en milieuconditie (GLMC) en afstemming van de manier waarop de richtlijnen worden 
uitgevoerd), de uitvoering van agromilieuprogramma's en steun voor Natura 2000-gebieden 
in het kader van een beter gefinancierde tweede pijler van het GLB;

8. wijst op de sleutelrol die het GLB speelt om de voorziening van de consumenten met 
betaalbare, hoogwaardige levensmiddelen te garanderen; wijst er in dit verband op dat de 
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door de Commissie voorgestelde verplichting om over de gehele linie 7% van de 
landbouwgrond tot milieuaandachtsgebied te bestempelen niet zinvol en niet haalbaar, vooral 
als deze gronden in productieve regio's niet langer voor voedselproductie beschikbaar zijn;

9. wijst nogmaals op het belang van handhaving van een sterke en concurrerende land- en 
bosbouw voor het behoud van landschap en biodiversiteit in Europa; benadrukt dat 
onderbenutting en het opgeven van landbouwgrond desastreuze gevolgen kunnen hebben 
voor het milieu; verlangt in dat verband dat het GLB-budget na 2013 op zijn minst op het 
huidige niveau blijft om de vitaliteit van het platteland en de voortzetting van de landbouw in 
Europa te verzekeren;

10. roept de Commissie op om in de context van de nieuwe GLB-hervorming haar inspanningen 
te verhogen voor de steun aan de agrarische sectoren die een bewezen bijdrage leveren aan 
het behoud van biodiversiteit, in het bijzonder de bijenteelt; wijst erop dat wilde en 
gedomesticeerde insecten zoals bijen zorgen voor 80% van de bestuiving van zaadplanten, en 
dat de achteruitgang waarmee ze worden bedreigd een enorme uitdaging betekent voor onze 
maatschappij, waarvan de landbouwproductie en daarom ook de voeding, grotendeels 
afhangt van de bestuiving van zaadplanten; benadrukt daarom dat bij de maatregelen die 
moeten worden genomen voor de bescherming van biodiversiteit, bijzondere aandacht moet 
worden geschonken aan de bijenteelt;

11. onderstreept - aangezien meer dan de helft van het Europees grondgebied wordt beheerd door 
boeren - dat het GLB een uitermate belangrijk instrument is voor de biodiversiteit, aangezien 
de Europese landbouwers in sterke mate bijdragen tot de verwezenlijking van de Europese 
doelstellingen voor biodiversiteit en klimaat; is voorstander van een pakket uitvoerbare 
werkmethoden op boerderijniveau voor een verdere heroriëntatie van het GLB in de richting 
van compensatie voor de levering van collectieve goederen;

12. is van oordeel dat de markt er momenteel niet in slaagt om de economische waarde van 
ecosysteemdiensten mee te nemen en diegenen te belonen die de gronden behoorlijk beheren 
om die diensten te verlenen; acht het daarom noodzakelijk dat er betaald wordt voor de 
collectieve goederen die de landbouw levert, omwille van het behoud en de verbetering van 
de biodiversiteit; is van oordeel dat vernieuwende oplossingen en samenwerkingsprojecten in 
dat kader een vooraanstaande plaats moeten krijgen; verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om projecten te bevorderen waarbij boeren als partners betrokken zijn;

13. benadrukt dat er al veel maatregelen als onderdeel van het GLB geïmplementeerd worden die 
bijdragen tot verbetering van milieubescherming en behoud van natuurlijke hulpbronnen en 
die inspelen op de uitdagingen van klimaatverandering, behoud van biodiversiteit en 
uitputting van waterreserves en vruchtbaarheid van de bodem; wijst op het cruciale belang 
van de bodem bij de verwezenlijking van de EU-doelstelling inzake biodiversiteit; meent dat 
het GLB via door de EU gefinancierde steun in de vorm van een areaalbetaling landbouwers 
die bijkomende ecosysteemdiensten bieden, ook moet belonen voor acties ten behoeve van 
de biodiversiteit die zij naast hun verplichtingen inzake goede landbouw- en milieuconditie 
ondernemen; 

14. is van mening dat maatregelen voor plattelandsontwikkeling voortgezet moeten worden om 
in te spelen op de uitdagingen van klimaatverandering, behoud van biodiversiteit, 
voedselzekerheid en duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen en om een evenwichtige 
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territoriale cohesie en werkgelegenheid te bevorderen; dringt daarom aan op versterking van 
de tweede pijler en aanzienlijke verbeteringen van de milieufocus van die pijler en de 
doeltreffendheid van de agromilieumaatregelen, onder andere door verplichte 
minimumuitgaven uit de landbouwfondsen voor agromilieumaatregelen;

15. benadrukt dat enkel een goed werkende, duurzame, brede en productieve landbouw in staat is 
om bijkomende diensten te leveren zoals verlangd door de samenleving in de vorm van 
collectieve goederen; is daarom voorstander van een evenwichtige en integratieve aanpak 
tussen de invoering van bijkomende maatregelen voor milieubescherming en de kernrol van 
het GLB bij het verzekeren van efficiënte productie;

16. beklemtoont dat er behoefte is aan betere samenwerking op Europees niveau op het vlak van 
fundamenteel en toegepast onderzoek aan de genetische diversiteit van planten en dieren met 
het oog op het behoud ervan, versterking van hun vermogen om zich aan de 
klimaatverandering aan te passen en toepassing ervan in programma's voor genetische
verbetering voor productiedoeleinden;

17. onderstreept de noodzaak van steun voor milieuvriendelijke landbouwmethoden, waaronder 
het gebruik van traditionele zaden en lokale gewasvariëteiten om biodiversiteit te behouden. 
wijst erop dat de diversiteit van soorten en biotopen die nu beschermenswaardig worden 
geacht, het resultaat is van de tot dusver in Europa toegepaste land- en bosbouwmethoden, 
die daarom moeten worden voortgezet in het kader van een duurzame exploitatiestrategie; 
wijst er in dit verband op dat de diverse factoren zoals klimaat, bodem en 
waterbeschikbaarheid per plaats en regio uiteen kunnen lopen, en dat de regionale 
omstandigheden daarom in aanmerking moeten worden genomen en er aan de hand daarvan 
gedifferentieerde exploitatiemogelijkheden moeten worden gevonden;

18. bepleit dat de governance zich ook uitstrekt tot de mobilisatie van burgers, en tot non-
profitorganisaties en economische actoren, wat deze laatsten betreft met nadruk op de 
integratie van biodiversiteit in bedrijfsstrategieën; beklemtoont de noodzaak van 
voorlichtingscampagnes over biodiversiteit voor alle leeftijdsgroepen en alle lagen van de 
bevolking, met dien verstande dat kinderen en tieners hierover in de eerste plaats op school 
onderricht moeten krijgen; is van oordeel dat alle onderwijs- en scholingsprogramma's, met 
name die op het gebied van landbouw, bosbouw en aanverwante terreinen, sterker op de rol 
van biodiversiteit moeten worden gericht; is van mening dat boeren een grote rol bij het 
behoud van de biodiversiteit spelen en dat ze daarom moeten worden aangemoedigd en 
gemotiveerd om actief aan de desbetreffende programma's deel te nemen;

19. vestigt de aandacht van de Commissie op de gevolgen voor de landbouwactiviteit van een 
bepaalde beleidsmaatregelen ter ondersteuning van de biodiversiteit, en in het bijzonder de 
impact van grote roofdieren (met name de beer en de wolf) op de landbouweconomie, de 
arbeidsomstandigheden en de psychologie van de landbouwers.
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