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SUGGESTIES

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

1. verlangt dat in het kader van het GLB na 2013 doelen op het gebied van voedselbeleid 
worden nagestreefd die zijn gericht op het stimuleren van nieuwe vormen van duurzame 
agrarische productie, energiebesparing, terugdringing van het gebruik van chemicaliën en 
een effectiever gebruik van het potentieel van ecosystemen;  wijst erop dat het GLB een 
antwoord moet kunnen geven op ecologische uitdagingen, zoals klimaatverandering, 
uitputting van natuurlijke hulpbronnen, watervervuiling, bodemerosie, enz.;

2. wijst erop dat het GLB landbouwers en het publiek in het algemeen - die zowel 
belastingbetalers als consumenten zijn - omvat, aangezien het publiek in het algemeen 
profiteert van veilig voedsel, een schoon milieu, een goede gezondheid en uitzicht op 
werk;

3. verlangt dat steun in het kader van het GLB wordt verstrekt op basis van een model dat 
betalingen gekoppeld aan natuurlijke handicaps, betalingen op basis van groene punten of 
betalingen voor kwetsbare gebieden omvat;

4. verlangt dat het steunconcept voor beide pijlers, dat is gebonden aan de vervulling van een 
aantal criteria op het gebied van milieu en biodiversiteit, prominenter naar voren komt, 
zodat met behulp van duurzame methodes hoogwaardig voedsel kan worden 
geproduceerd; wijst erop dat voldoende steun de enige garantie is voor het welslagen van 
de beoogde maatregelen op het gebied van landbouw en milieu;

5. benadrukt dat verplichte vergroening, waarbij de ecosystemen in acht genomen worden, 
niet alleen ten goede komt aan het milieu, maar ook een garantie is voor een duurzame 
toekomst van de landbouw in de EU;

6. is ingenomen met beleidsoptie 2 van de Commissie, die het mogelijk zou maken in te 
spelen op de economische, ecologische en sociale uitdagingen van de EU en ervoor zou 
zorgen dat de landbouw en de plattelandsgebieden een grotere bijdrage kunnen leveren 
aan de Europa 2020-doelstelling van slimme, duurzame en inclusieve groei;

7. meent dat in het kader van het herziene GLB nieuwe instrumenten op basis van CO2-
kredieten overwogen moeten worden, aangezien de landbouw een enorm potentieel biedt 
voor de strijd tegen de klimaatverandering;

8. betreurt dat de doelen van de EU op het gebied van biodiversiteit nog niet zijn gehaald en 
hoopt dat het GLB een aanjagende werking zal hebben op de pogingen om deze doelen te 
verwezenlijken;

9. wijst erop dat een meerderheid van de Europeanen tegen het gebruik van ggo's in de 
landbouw en in voedsel is;  vraagt de Commissie daarom te onderzoeken of steun kan 
worden geweigerd aan landbouwbedrijven die ggo's gebruiken;
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10. is een voorstander van meer door de EU gefinancierde projecten in het kader waarvan 
landbouwers en onderzoekers kunnen samenwerken om te zoeken naar innovatieve 
manieren voor ecologisch duurzame bewerking van grond.


