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SUGGESTIES

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

1. stelt vast dat Europa een krachtigere en concurrerendere landbouwsector nodig heeft om 
kwaliteit en veiligheid van voedsel voor de Europese consument te waarborgen en om het 
hoofd te bieden aan toekomstige uitdagingen in de zin van meer werkgelegenheid en 
economische groei en behoud van het milieu; 

2. erkent de rol die de landbouwsector vervult op het gebied van publieke milieugoederen; is 
bovendien van mening dat de landbouw een aanzienlijk en nog ongebruikt potentieel 
vormt als bron van groene energie; is van oordeel dat de hervorming van het GLB gericht 
moet worden op het ontsluiten van het grote potentieel van de landbouw als leverancier 
van publieke milieugoederen en groene energie;

3. is van mening dat er in het kader van de tweede pijler investeringen in innovatie en 
ontwikkeling van nieuwe oplossingen en productiemethodes nodig zijn om landbouwers 
ertoe aan te zetten zich op energieproductie toe te leggen;

4. stelt voor landbouwers recht te geven op de "vergroenende component" als zij drie 
publieke milieugoederen leveren uit een voor alle lidstaten relevante lijst van tien publieke 
milieugoederen;

5. onderstreept dat toepassing van de vergroenende component verplicht zou moeten worden
gesteld voor lidstaten, maar optioneel zou moeten zijn voor landbouwers; merkt op dat als 
de vergroenende component deel uitmaakt van de eerste pijler, en dus onderdeel is van de 
rechtstreekse betalingen, deze component gelinkt zal zijn aan vergroenende en milieu-
initiatieven, en voor landbouwers een echte economische stimulans zal vormen om 
groenere productiemethodes toe te passen;

6. onderstreept bovendien dat de vergroenende component niet tot meer bureaucratie voor de 
Europese landbouwers mag leiden: er is een eenvoudig en logisch systeem nodig, en 
toezicht op naleving van de vergroenende component moet dan ook worden ondergebracht 
in de bestaande mechanismen voor toezicht;

7. onderstreept dat de vergroenende component rekening moet houden met de verschillende 
uitgangspunten van de lidstaten, om te waarborgen dat alle landbouwers dezelfde kansen 
hebben om de vergroenende component te verkrijgen, hetgeen betekent dat moet worden 
toegestaan reeds opgestarte vergroenende elementen in aanmerking te nemen;

8. onderstreept dat milieu-initiatieven in de eerste pijler een Europees karakter moeten 
hebben, en een aanvulling moeten vormen op de milieumaatregelen van de tweede pijler, 
die vooral op nationale, regionale en lokale prioriteiten en kenmerken zijn gericht; is van 
mening dat de vergroenende component deel moet uitmaken van de rechtstreekse 
betalingen in de eerste pijler, ten einde te waarborgen dat deze component landbouwers 
aanzet tot het aangaan van verplichtingen op milieugebied en dat deze maatregel in alle 



PE458.808v01-00 4/4 PA\858047NL.doc

NL

lidstaten op dezelfde wijze wordt toegepast.


