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SUGGESTIES

De Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling verzoekt de Begrotingscommissie en de 
Commissie economische en monetaire zaken, als bevoegde commissies, onderstaande 
suggesties in hun ontwerpresolutie op te nemen:

1. is ingenomen met het gewijzigde voorstel van de Commissie voor het meerjarig 
financieel kader (MFK) van 27 en 28 mei 2020 en haar mededeling van 27 mei getiteld 
“Het moment van Europa: herstel en voorbereiding voor de volgende generatie” 
(COM(2020)0456), met de bepaling om de financiering voor het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid (GLB) te verhogen ten opzichte van het vorige MFK-voorstel; is 
ingenomen met het voorstel van de Commissie voor tijdelijke aanvullende middelen via 
het herstelfonds Next Generation EU, maar benadrukt dat een sterk MFK niettemin van 
vitaal belang blijft; benadrukt dat deze verhoogde financiering ten opzichte van het 
vorige MFK-voorstel van essentieel belang is voor de verwezenlijking van de 
voorgestelde doelstellingen en ambities van het toekomstig GLB, die het waarborgen 
van de voedselzekerheid omvatten, evenals het waarborgen van een redelijke 
levensstandaard voor landbouwers, bijdragen aan levendige plattelandsgemeenschappen 
en de verwezenlijking van de doelstellingen van de Green Deal in de landbouw door het 
vergroten van de veerkracht van de agrovoedingssector en het waarborgen van een 
duurzame voedselproductie; benadrukt dat deze doelstellingen niet alleen afhangen van 
een goed gefinancierd GLB, maar ook van andere MFK-instrumenten, zoals voor 
onderzoek, investeringen in innovatie of digitale technologie, en het vergemakkelijken 
van de toegang daartoe voor landbouwers en de agrovoedingssector;

2. is ingenomen met het voorstel van de Commissie om in het kader van het instrument 
Next Generation EU 15 miljard EUR aan plattelandsontwikkeling toe te wijzen, maar 
betreurt dat in dit nieuwe instrument geen toewijzing voor de eerste pijler van het GLB 
is voorgesteld, gezien de noodzaak om de rechtstreekse betalingen en de steun voor 
sectorale programma’s te verbeteren om landbouwers te helpen de COVID-19-crisis te 
overwinnen en aan de nieuwe doelstellingen van de Green Deal te voldoen;

3. is ingenomen met het voorstel om het fonds voor een rechtvaardige transitie (JTF) te 
vergroten met een aanvullende 32,5 miljard EUR, evenals met extra middelen uit het 
instrument Next Generation EU, verwelkomt de twee aanvullende pijlers van het 
mechanisme voor een rechtvaardige transitie, namelijk een specifieke regeling in het 
kader van InvestEU en een leenfaciliteit voor de overheidssector, en benadrukt dat het 
JTF en de groene transitie op een eerlijke, inclusieve en wetenschappelijk onderbouwde 
manier, samen met de belanghebbenden, gestalte moeten krijgen om ze te laten slagen 
en een positief effect te laten sorteren op de landbouw en plattelandsgebieden;

4. is verheugd over de voorgestelde kapitaalverhoging van 1,5 miljard EUR in het 
Europees Investeringsfonds en onderstreept dat het belangrijk is de toegang tot publieke 
en private financiering te vergemakkelijken voor kleine en middelgrote ondernemingen 
op het platteland, waaronder landbouwbedrijven, ter ondersteuning van meer groene 
investeringen, de ontwikkeling van en toegang tot digitaliseringsinstrumenten, 
modernisering en innovatie die landbouwers, de landbouwsector en plattelandsgebieden 
in staat zullen stellen de uitdagingen aan te gaan en de kansen te grijpen om de 
doelstellingen en de ambities van de Green Deal waar te maken;
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5. verzoekt de Commissie en de lidstaten de faciliteit voor herstel en veerkracht zo nodig 
te gebruiken om aanvullende steun te verlenen aan Europese landbouwers en 
coöperaties om coherent het hoofd te bieden aan de uitdagingen die voortvloeien uit de 
noodzaak om nieuwe regels na te leven en zich aan de negatieve gevolgen van de 
klimaatverandering aan te passen zodanig dat de voedselproductie niet in gevaar komt 
en het duurzaamheidsbeginsel in acht wordt genomen;

6. is van oordeel dat de Commissie met haar gewijzigde voorstellen voor het MFK en 
Next Generation EU een welkome stap heeft gezet in de richting van het standpunt van 
het Parlement, namelijk dat het bedrag dat is bestemd voor landbouw en 
plattelandsontwikkeling in het volgende financieel kader voor de EU in reële termen ten 
minste op het huidige niveau moet worden gehandhaafd; verzoekt de Europese Raad 
iedere vermindering van de voor landbouw en plattelandsontwikkeling bestemde 
bedragen in het meest recente voorstel van de Commissie te verwerpen; dringt erop aan 
dat eventuele aanvullende maatregelen met betrekking tot de groene transitie, met 
inbegrip van de verwezenlijking van de doelstellingen van de “van boer tot bord”-
strategie en de biodiversiteitsstrategie, met vers geld en extra eigen middelen van de EU 
worden gefinancierd; wijst erop dat de financiering van aanvullende maatregelen in het 
kader van de Europese Green Deal niet ten koste mag gaan van de bestaande GLB-
middelen;

7. wijst de Commissie er nadrukkelijk op dat bij de groene transitie in de landbouw moet 
worden gezorgd voor een evenwichtige aanpak ten aanzien van de drie dimensies van 
duurzaamheid, namelijk op sociaal, ecologisch en economisch gebied; onderstreept het 
belang van artikel 2, lid 1, onder b), van de Overeenkomst van Parijs, waarin het 
waarborgen van voedselzekerheid door het vergroten van het vermogen tot aanpassing 
aan de gevolgen van de klimaatverandering als een fundamentele prioriteit wordt 
erkend;

8. neemt kennis van de mededeling van de Commissie over het investeringsplan voor een 
duurzaam Europa (COM(2020)0021), maar benadrukt dat de daarin voorgestelde 
elementen, waaronder het fonds voor een rechtvaardige transitie, volledig afhangen van 
een ambitieuze MFK-overeenkomst; vindt het zeer zorgwekkend dat een vroegtijdige 
financiering van EU-begrotingsmiddelen ter dekking van nieuwe uitgavenvereisten die 
voortvloeien uit de COVID-19-pandemie tot een tekort aan middelen in latere 
programmeringsjaren kan leiden, wat gevolgen zou hebben voor het vermogen van de 
landbouwsector om de doelstellingen van de “van boer tot bord”-strategie en de 
biodiversiteitsstrategie te verwezenlijken omdat Europese landbouwers minder steun 
zouden ontvangen en dit bijzonder schadelijk zou zijn als zij aan nieuwe en strenge 
verplichtingen in het kader van de Green Deal moeten voldoen; onderstreept dat de 
transitie naar duurzaamheid eerlijk, rechtvaardig en verantwoord moet zijn en dat alle 
economische en sociale sectoren erbij betrokken moeten worden om ongepaste druk op 
de landbouwsector te voorkomen;

9. merkt op dat het investeringsplan voor een duurzaam Europa tot op zekere hoogte 
berust op het aantrekken van particuliere investeringen, die in de jaren na de COVID-
19-pandemie waarschijnlijk minder beschikbaar zullen zijn, en dat een sterk MFK 
daarom des te belangrijker is;

10. wijst erop dat de Europese landbouwsector het enige belangrijke systeem in de wereld is 
dat zijn uitstoot van broeikasgassen heeft teruggedrongen (met 20 % sinds 1990);
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11. benadrukt dat bij de opstelling van de nationale plannen, de toewijzing van middelen en 
de financiële vooruitzichten voor de langere termijn rekening moet worden gehouden 
met de verschillende uitgangsposities en ontwikkelingsmogelijkheden van de diverse 
regio’s en lidstaten;

12. verzoekt de Commissie ervoor te zorgen dat veranderingen in de staatssteun- en 
mededingingsregels geen afbreuk doen aan het gemeenschappelijke karakter van het 
GLB;

13. wijst erop dat een gemoderniseerd en duurzaam gemeenschappelijk landbouwbeleid 
(GLB) een doorslaggevende bijdrage zal leveren aan de verwezenlijking van de 
ambitieuze algemene klimaatdoelstellingen van de EU en tegelijkertijd de 
voedselzekerheid zal waarborgen, en dat een aanzienlijk deel van het GLB zal worden 
gebruikt ter ondersteuning van klimaatgerelateerde doelstellingen; stipt aan dat de 
hervorming van het GLB nog aan de gang is en dat er nog geen besluit is genomen over 
de exacte bijdrage aan milieu- en klimaatgerelateerde doelstellingen en vereisten; 
benadrukt dat de verwezenlijking van deze doelstellingen grotendeels zal afhangen van 
de toewijzing van voldoende middelen in de toekomstige begrotingen; merkt in dit 
verband op dat de uitvoering van de Green Deal en de “van boer tot bord”-strategie niet 
mag leiden tot een verlaging van onze doelstellingen, en met name de doelstelling om 
onze landbouwers duurzame bestaansmiddelen te verschaffen; benadrukt dat het niet 
mogelijk is met minder financiële middelen meer van de landbouwers te verlangen; 
kijkt ernaar uit constructieve onderhandelingen met de Raad aan te gaan over het 
toekomstig GLB om overeenstemming te bereiken en Europese producenten 
planningszekerheid te bieden; benadrukt dat het hervormingsvoorstel van de Commissie 
de basis vormt voor het werk van de medewetgevers en in dit stadium niet moet worden 
gewijzigd of ingetrokken;

14. merkt op dat de Commissie in haar mededeling over het investeringsplan voor een 
duurzaam Europa (COM(2020)0021) wijst op een aanzienlijke behoefte aan 
investeringen in de landbouw, met name om bredere milieu-uitdagingen aan te pakken, 
met inbegrip van biodiversiteitsverlies en vervuiling; wijst er echter op dat de 
Commissie van conservatieve ramingen spreekt, wegens een gebrek aan gegevens om 
de investeringsbehoeften inzake aanpassing aan de klimaatverandering en 
herstel/instandhouding van ecosystemen en de biodiversiteit nauwkeurig te kunnen 
inschatten;

15. wijst op de crisisbestendige binnenlandse productie van hernieuwbare grondstoffen en 
hernieuwbare energie, en roept op tot een houtbouw- en renovatieoffensief waarin met 
name aandacht wordt besteed aan het gebruik van binnenlandse hernieuwbare 
grondstoffen en duurzame hernieuwbare energiebronnen, om zo haast te kunnen maken 
met de omzetting en tenuitvoerlegging van de EU-strategie voor de bio-economie;

16. pleit ervoor dat toenemende ecologische vereisten altijd financieel worden 
gecompenseerd; wijst erop dat eenzijdige voorwaarden noch de Europese landbouw 
noch het milieu ten goede komen als deze tot de verplaatsing van de Europese 
voedselproductie naar derde landen leiden;

17. benadrukt dat het algemene beginsel van gendergelijkheid moet worden toegepast in het 
kader van de GLB-maatregelen ter verwezenlijking van de doelstellingen van de Green 
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Deal om te waarborgen dat vrouwelijke landbouwers deel uitmaken van de ecologische 
transitie;

18. wijst erop dat de recente uitbraak van COVID-19 aan het licht heeft gebracht welke 
strategische rol de landbouw speelt bij het leveren van veilige en hoogwaardige 
levensmiddelen tegen betaalbare prijzen en het voorkomen van een voedselcrisis; 
onderstreept de cruciale rol van de “vitale werknemers” in de landbouw- en 
voedselverwerkingssector tijdens de crisis en dringt erop aan dat deze werknemers 
goede en veilige arbeidsomstandigheden genieten; benadrukt dat de inspanningen van 
de Europese landbouwers om duurzamer voedsel te produceren niet mogen worden 
ondermijnd door de invoer van producten uit derde landen die niet voldoen aan de 
normen inzake voedselveiligheid, milieubescherming en dierenwelzijn en de sociale 
normen van de EU; wijst erop dat het belangrijk is van de COVID-19-crisis te leren, 
vooral wat betreft strategische sectoren;

19. is van mening dat de Commissie, om de doelstellingen van de Green Deal op Europees 
niveau te verwezenlijken en op internationaal niveau te bevorderen, een beoordeling van 
de tarieven voor de invoer van landbouwproducten moet uitvoeren en een verhoging 
van deze tarieven moet voorstellen voor landen die geen normen en voorschriften 
hanteren voor hun landbouwproducenten die vergelijkbaar zijn met de normen en 
voorschriften in de EU, of voorzieningen hebben getroffen om dat in de nabije toekomst 
te kunnen doen;

20. is ingenomen met de ambitie die in de “van boer tot bord”-strategie aan de dag wordt 
gelegd om verplichte minimumcriteria voor de duurzame inkoop van voedsel vast te 
stellen en het gebruik van overheidsmiddelen op de Green Deal af te stemmen; dringt 
erop aan om voedings- en gezondheidsoverwegingen meer te laten meespelen bij 
openbare aanbestedingen voor levensmiddelen;

21. benadrukt het belang van de financiering van onderzoek en innovatie om groene 
alternatieve overgangstechnologieën in kaart te brengen en is van mening dat alle 
landbouwers, zo ook de landbouwers met een klein bedrijf, daar toegang toe moeten 
hebben;

22. verzoekt de Commissie te zorgen voor toereikende externe garanties voor gevoelige 
landbouwproducten en de consumenten te wijzen op de hoge productienormen van de 
levensmiddelensector in de EU;

23. dringt aan op de noodzaak om aanvullende financiële middelen te verstrekken boven op 
het budget van het GLB voor de eisen die aan landbouwers worden gesteld als gevolg 
van de COVID-19-crisis of andere crisissituaties;

24. verzoekt de Commissie erop toe te zien dat, zowel in het kader van de “van boer tot 
bord”-strategie als van het toekomstige klimaatbeleid, de Europese landbouw wordt 
erkend als een sector van systemisch belang en dat de voorzieningszekerheid voldoende 
in aanmerking wordt genomen als stabiliteitsfactor en te allen tijde in het achterhoofd 
wordt gehouden.
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