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SUGGESTIES

De Commissie regionale ontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
landbouw en plattelandsontwikkeling onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 
nemen:

1. is van mening dat Europa en zijn regio's een nieuw, sterk GLB nodig hebben, dat 
ontwikkeling stimuleert, het concurrentievermogen op de internationale markt versterkt, 
dat meer marktgeoriënteerd is en rekening houdt met publieke goederen zoals 
voedselveiligheid, het behoud van biodiversiteit, goed beheer van water en bossen en 
duurzame ontwikkeling gebaseerd op onderwijs en kennis, en dat tevens zorgt voor meer 
cohesie;

2. onderstreept dat de directe betalingen moeten worden gehandhaafd om het 
concurrentievermogen, de economische stabiliteit, voldoende inkomen voor landbouwers 
en een evenwichtige ontwikkeling van de landbouwsector in de EU te kunnen blijven 
garanderen, alsook de veiligheid van voedsel en milieu in de EU, zodat ander beleid en 
andere strategieën, waaronder de Europa 2020-strategie, naar behoren kunnen worden 
uitgevoerd; is in dit verband van mening dat objectieve en transparante criteria moeten 
worden vastgesteld waarmee verstrekking van de juiste hoeveelheid directe steun in de 
hele EU mogelijk wordt en afscheid kan worden genomen van de tot op heden gebruikte 
criteria voor de toewijzing van steun in het kader van de rechtstreekse betalingen;

3. acht het noodzakelijk dat het GLB meer rekening houdt met de mogelijkheden, de 
problemen en de behoeften van kleine familiebedrijven; onderstreept tevens dat 
diversificatie van het inkomen van deze bedrijven, ontwikkeling van 
ondernemingsvaardigheden en het creëren van nieuwe banen in agrarische gebieden 
vereist zijn;

4. meent dat het potentieel van regio's en plattelandsgebieden niet alleen besloten ligt in 
natuurlijke hulpbronnen die het hun mogelijk maken een sociale en economische functie 
te vervullen, maar dat deze gebieden bovenal van betekenis zijn als de plaats waar voedsel 
wordt geproduceerd ter waarborging van de voedselveiligheid, dat zij belangrijke 
grondstoffen leveren voor de industrie en voor het opwekken van hernieuwbare energie, 
en dat in deze gebieden tevens ecologische, landschappelijke, toeristische en immateriële 
waarden tot stand komen, onder andere traditie en cultuur, waar ook culinair erfgoed zoals 
regionale producten onder valt; 

5. wijst erop dat de huidige grondslagen voor de toewijzing van middelen in het kader van de 
tweede pijler zijn vastgesteld op basis van het cohesiecriterium, dat wil zeggen op basis 
van de bestaande verschillen in ontwikkeling van landbouw en platteland tussen de 
afzonderlijke lidstaten en regio's; is, gezien het feit dat deze verschillen nog steeds 
bestaan, een voorstander van handhaving van de huidige criteria en middelen voor 
plattelandsontwikkeling, in het bijzonder in het licht van de uitbreiding van de tweede 
pijler met de doelen van de EU 2020-strategie; wijst erop dat hiervoor voldoende 
coördinatie en een goede taakverdeling tussen het GLB en het cohesiebeleid vereist zijn.


