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SUGGESTIES

De Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling verzoekt de bevoegde 
Begrotingscommissie onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. betreurt het dat bij het voorgestelde herziene plafond voor de nieuwe rubriek 3 van het 
meerjarig financieel kader (MFK) voor de periode 2021-2027 de belangrijkste 
categorieën uitgaven in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) in 
2021 waarschijnlijk zullen worden verlaagd, namelijk rechtstreekse betalingen, 
marktmaatregelen en plattelandsontwikkeling; herinnert aan eerdere resoluties van het 
Parlement waarin ervoor werd gepleit om de financiering van het GLB voor de periode 
2021-2027, in reële termen, ten minste op het huidige niveau te handhaven; wijst erop 
dat een aantal landbouwsectoren hard is getroffen door de COVID-19-uitbraak en dat 
mogelijke bezuinigingen zullen leiden tot een verergering van de crisis als gevolg van 
die uitbraak, ook in andere sectoren;

2. betreurt de verlagingen in de GLB-begroting waarin voorzien is in het MFK-voorstel 
van de Raad, met name in het licht van de nieuwe eisen die zullen bijdragen aan de 
klimaat- en biodiversiteitsdoelstellingen van de Unie, in overeenstemming met de 
doelstellingen in de Overeenkomst van Parijs, alsook op het gebied van 
voedselzekerheid, economische groei, territoriaal en sociaal evenwicht, gezondheids- en 
economische crises, zoals de crisis als gevolg van de COVID-19-uitbraak, en andere 
factoren die van invloed zijn op de voedselzekerheid; herinnert eraan dat de middelen in 
de GLB-begroting voortdurend verder worden verlaagd en dat er middelen uit de 
GLB-begroting zijn overgeheveld naar andere rubrieken;

3. schaart zich achter de opvatting in de ontwerpbegroting voor 2021 dat het feit dat de 
nieuwe hervorming van het GLB pas van toepassing wordt na 2021 er niet toe mag 
leiden dat de Europese Green Deal niet wordt uitgevoerd; spreekt de hoop uit dat het 
GLB in 2021 weliswaar nog zal worden uitgevoerd volgens de regels voor 2014-2020, 
maar dat de keuzen en maatregelen die uiteindelijk concreet worden uitgevoerd, zullen 
leiden tot positievere veranderingen en ons op weg zullen helpen naar een werkelijk 
duurzame transitie, onder meer ten behoeve van de landbouwers, de voedselzekerheid 
en de toekomst van de landbouw in de Unie;

4. neemt kennis van de 55 182 miljoen EUR aan vastleggingen en 54 879,9 miljoen EUR 
aan landbouwbetalingen; is bezorgd over de forse daling met 7,4 % van de kredieten uit 
het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) (3 231 miljoen EUR minder aan 
vastleggingen en 3 215 miljoen EUR minder aan betalingen) ten opzichte van de 
begroting voor het begrotingsjaar 2020; merkt op dat de kredieten uit het Europees 
Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) worden verhoogd tot 15 002,9 
miljoen EUR aan vastleggingen (+ 2,1 %) en tot 14 715 miljoen EUR (+ 12,2 %) aan 
betalingen ten opzichte van de begroting voor het begrotingsjaar 2020; neemt kennis 
van de netto-overheveling van 753,9 miljoen EUR van het ELGF naar het Elfpo;

5. dringt er bij de Raad op aan de Unie in staat te stellen haar verplichtingen na te komen 
door te voorzien in voldoende financiering voor een veilige voedselvoorziening van 
hoge kwaliteit, klimaatmaatregelen, milieubescherming en voor het mechanisme voor 
een rechtvaardige transitie en het fonds voor een rechtvaardige transitie, waarvan de 
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landbouwsector aanzienlijk moet profiteren om de doelstellingen van de Europese 
Green Deal te halen; benadrukt dat de aanscherping van de duurzaamheidsvereisten 
voor landbouwactiviteiten, teneinde bij te dragen aan de verwezenlijking van de 
klimaat- en milieudoelstellingen in 2030, grote investeringen van de landbouwers zal 
vergen om een daling van de productiviteit en de inkomsten te voorkomen als gevolg 
van de hogere kosten, en dat dit niet kan worden gerealiseerd zonder toereikende 
financiering uit het GLB; 

6. wijst erop dat de COVID-19-crisis ernstige gevolgen heeft gehad voor tal van bedrijven 
in de Unie en het belang van de voedselproductie en -voorziening in de Unie heeft 
aangetoond; benadrukt de noodzaak van een betere toegang tot financiering voor de 
aanschaf van geavanceerde technologieën in de landbouw; herinnert eraan dat 
voedselzekerheid en de duurzaamheid van de voedselketen prioriteiten zijn en dat 
daarvoor investeringen en steun aan landbouwers en kleine en middelgrote 
ondernemingen (kmo’s) in plattelandsgebieden nodig zijn; wijst daarom op de noodzaak 
van een krachtig Elfpo en een snelle benutting van de middelen uit het programma Next 
Generation EU in 2021, gezien de dringende noodzaak om de vastleggingen van de 
Unie in het kader van dat nieuwe herstelinstrument vervroegd beschikbaar te stellen;

7. benadrukt dat volgens Advies nr. 5/2020 van de Rekenkamer1 de koppeling tussen 
prestaties en financiering in het fonds voor een rechtvaardige transitie relatief zwak is 
en dat er een aanzienlijk risico bestaat dat verdere uitgaven zullen worden toegewezen 
om de mislukte transitie meermaals te financieren; benadrukt dat een gedegen 
behoefteanalyse zou bijdragen tot een betere toewijzing van de financieringsmiddelen 
van de Unie en zorgen voor een grotere gerichtheid op de te bereiken doelstellingen;

8. neemt kennis van en betreurt het feit dat in het ontwerp van algemene begroting voor 
2021 geen melding wordt gemaakt van de bijdrage van diverse instrumenten, waaronder 
het GLB, aan de financiering van biodiversiteit; herhaalt dat de Unie haar 
biodiversiteitsgerelateerde uitgaven moet volgen om te voldoen aan haar 
verslagleggingsverplichtingen uit hoofde van het Verdrag inzake biologische diversiteit;

9. is van mening dat de verlaging van de kredieten die worden uitgetrokken voor de 
promotie van landbouwproducten (4 miljoen EUR minder, d.w.z. een verlaging van 
2,1 %) en het gebrek aan kredieten voor interventiemaatregelen op de 
landbouwmarkten, zoals particuliere opslag en overheidsingrijpen (10 miljoen EUR) in 
schril contrast staan met de nog altijd instabiele situatie op de landbouwmarkten en de 
noodzaak dat de productie en consumptie van landbouwproducten op de interne markt 
en de externe markten er weer bovenop komen;

10. verlangt dat een deel van de kredieten uit het herstelplan die zijn voorzien in het Elfpo 
voor de jaren 2022, 2023 en 2024, vanaf het jaar 2021 als voorschot kan worden ingezet 
om bij te dragen aan de heropleving van de landbouwsector en plattelandsgebieden in 
de Unie;

1 Advies nr. 5/2020 (uitgebracht krachtens de artikelen 288, lid 4, en 322, lid 1, onder a), VWEU) over de 
voorstellen 2020/0006 (COD) van de Commissie van 14 januari 2020 en van 28 mei 2020 voor een verordening 
van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van het fonds voor een rechtvaardige transitie, te vinden 
op: https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP20_05/OP20_05_NL.pdf
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11. benadrukt dat de Commissie bij de herziening van het ontwerp van algemene begroting 
voor 2021 via de nota van wijzigingen haar cijfers naar boven bij moet stellen om het 
hoofd te kunnen bieden aan marktcrises in bepaalde cruciale landbouwsectoren en 
plattelandsgebieden van de Unie die de negatieve gevolgen ondervinden van de 
COVID-19-crisis, en bij te dragen aan het herstel daarvan; wijst erop dat een aantal 
steunmaatregelen ter bestrijding van de gevolgen van de COVID-19-crisis in bepaalde 
lidstaten niet ten uitvoer zijn gelegd en beter moeten worden afgestemd op de specifieke 
behoeften van de diverse landbouwsectoren;

12. benadrukt dat er bij de uitbetaling van landbouwsubsidies van de Unie gelden 
verduisterd zijn; onderstreept in dat verband dat landbouwsubsidies van de Unie in de 
toekomst moeten worden gekoppeld aan een evaluatie van de rechtsstaat in de lidstaten;

13. benadrukt het belang van kleine landbouwondernemingen in plattelandsgebieden 
waaraan speciale aandacht moet worden besteed en waarvoor meer financiering moet 
worden uitgetrokken;

14. wijst op het belang van de begroting van de Unie, via plattelandsontwikkeling en de 
programma’s Horizon Europa en het Europees innovatiepartnerschap (EIP) voor de 
ondersteuning van onderzoek en innovatie op het gebied van voeding, landbouw, de 
vervanging van fossiele brandstoffen en een hernieuwbare bio-economie bij de 
overgang naar een duurzamer en toekomstbestendig landgebruik en een koolstofvrije, 
hulpbronnenefficiënte circulaire economie;

15. benadrukt dat een aanzienlijk deel van de middelen uit het programma Horizon Europa 
bestemd moet zijn voor de agrovoedingssector, met name in de bredere context van de 
“van boer tot bord”-strategie; is ervan overtuigd dat onderzoek, ontwikkeling en 
innovatie in deze sector belangrijk zijn en dat gewaarborgd moet worden dat de 
resultaten van onderzoek en innovatie terechtkomen bij de landbouwbedrijven; is 
voorstander van een verhoging van de kredieten van het programma ter waarborging 
van veilige, hoogwaardige levensmiddelen en innovatieve vormen van landbouw in de 
Unie, en herinnert er voorts aan dat goede adviesdiensten voor landbouwers en andere 
spelers op het platteland cruciaal zijn om deze doelstellingen te halen;

16. herhaalt zijn bezorgdheid over de gevolgen voor de markt en de begroting als het 
Verenigd Koninkrijk zich terugtrekt uit de Unie zonder akkoord; verzoekt om de 
toewijzing van extra middelen voor markt- en beleidsmaatregelen om te zorgen voor de 
vlotte beschikbaarheid van voldoende middelen in geval van verdere marktverstoring; is 
sterk gekant tegen elke onverwachte verlaging van de GLB-toewijzingen in 2021 als er 
geen overeenkomst tussen de Unie en het Verenigd Koninkrijk wordt gesloten;

17. herinnert eraan dat alle nieuwe duurzaamheidseisen voor producenten naar behoren 
moeten worden gefinancierd en ondersteund, aangezien de Commissie van mening is 
dat het GLB het juiste kader is om bij te dragen aan de desbetreffende doelstellingen 
van de Europese Green Deal; is ingenomen met het streven om de beste regelingen vast 
te stellen voor de bepaling van verplichte minimumcriteria voor duurzame 
voedselproductie in het derde kwartaal van 2021, en wil graag dat er meer rekening 
wordt gehouden met duurzaamheidsaspecten;

18. betreurt het dat in het voorstel van de Commissie het POSEI-programma wordt gekort 
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met 9 miljoen EUR, d.w.z. een verlaging van 3,9 %, ondanks de toezeggingen van de 
Commissie om hetzelfde steunniveau te handhaven voor de ultraperifere regio’s van de 
Unie; dringt aan op handhaving van ten minste het huidige steunniveau, zoals bepaald 
in Verordening (EU) nr. 228/2013 van het Europees Parlement en de Raad2; benadrukt 
dat het POSEI-programma essentieel is voor de instandhouding van 
landbouwactiviteiten en de verstrekking van levensmiddelen en landbouwproducten in 
de ultraperifere gebieden, die over voldoende middelen moeten beschikken; herinnert 
aan de specifieke sociaal-economische problemen van deze regio’s als gevolg van hun 
geografische kenmerken, met name hun afgelegen ligging, hun insulaire karakter, hun 
kleine oppervlakte en hun moeilijke reliëf en klimaat, zoals is vastgelegd in artikel 349 
VWEU;

19. stelt voor voldoende financiering te garanderen voor het gebruik van nieuwe 
veredelingstechnieken en voor ontwikkeling en onderzoek op dit gebied, teneinde de 
duurzaamheid en het concurrentievermogen van de landbouw en de aanpassing aan de 
klimaatverandering te verbeteren;

20. is van mening dat de handelsovereenkomst tussen de Unie en Mercosur veel 
landbouwsectoren voor extra uitdagingen zal stellen, met name wat betreft 
vleesproductie, en herinnert de Commissie eraan dat in de landbouwsector een gelijk 
speelveld moet worden gehandhaafd; wijst erop dat het hoofd moet worden geboden 
aan mogelijke vergelijkbare negatieve effecten van andere handelsovereenkomsten en 
door derde landen opgelegde tariefmaatregelen, en dringt erop aan dat de nodige 
begrotingsmiddelen worden uitgetrokken voor marktmaatregelen in de getroffen 
sectoren;

21. herinnert eraan dat het verbeteren van de voedselzekerheid en de veerkracht en 
duurzaamheid van de voedselketen investeringen in landbouwers, coöperaties en kmo’s 
vereisen, en wijst erop dat de huidige COVID-19-crisis de strategische rol van de 
landbouw bij het voorkomen van een voedselcrisis heeft blootgelegd, nl. het vermogen 
om veilig en kwalitatief hoogwaardig voedsel tegen betaalbare prijzen aan te bieden; is 
ingenomen met het feit dat landbouw een van de ontvangers is van investeringssteun in 
het herstelpakket via het Elfpo; dringt erop aan dat de kredieten van het herstelpakket 
ook ten uitvoer worden gelegd vanaf 2021; is daarnaast van mening dat de landbouw en 
de voedselzekerheid niet negatief mogen worden beïnvloed door belastende vereisten; is 
ingenomen met het voornemen van de Commissie om in het vierde kwartaal van 2021 
een crisisnoodplan voor de voedingssector op te stellen;

22. dringt er bij de lidstaten op aan het demografische probleem en het gebrek aan 
generatievernieuwing waar de landbouwsector mee te maken heeft aan te pakken, en 
dringt voorts aan op toereikende ondersteuningsmaatregelen voor jonge landbouwers en 
gendergelijkheid in plattelandsgebieden;

23. benadrukt dat zonder een ambitieuze herziening van de financiering en de werking van 
de landbouwcrisisreserve de Unie niet doeltreffend en snel kan reageren op verdere 
marktverstoringen; wijst dan ook op het voorstel van het Europees Parlement om de 

2 Verordening (EU) nr. 228/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 13 maart 2013 houdende 
specifieke maatregelen op landbouwgebied ten behoeve van de ultraperifere gebieden van de Unie en tot 
intrekking van Verordening (EG) nr. 247/2006 van de Raad (PB L 78 van 20.3.2013, blz. 23).



AD\1213974NL.docx 7/10 PE653.892v02-00

NL

financiering en de werking van de landbouwcrisisreserve te herzien in het kader van de 
onderhandelingen over de verordening inzake de transitie van het GLB;

24. is ingenomen met de instelling van een crisisreserve van 450 miljoen EUR per jaar, 
uitgedrukt in prijzen van 2018, en dringt er voorts op aan dat het gebruik van het fonds 
niet mag resulteren in overeenkomstige verlagingen van de rechtstreekse betalingen 
voor latere jaren;

25. wijst erop dat de sancties met betrekking tot het Russische militaire optreden in 
Oekraïne nog steeds gerechtvaardigd zijn, ondanks de negatieve gevolgen ervan voor de 
landbouwsector; verzoekt om een correcte toewijzing van begrotingsmiddelen om die 
gevolgen te beperken;

26. eist dat de normen voor ingevoerde landbouwproducten van buiten de Unie gelijk 
moeten zijn aan de normen van de Unie en herinnert eraan dat de Commissie er in de 
recente “van boer tot bord”-strategie op heeft gewezen dat ingevoerde levensmiddelen 
moeten blijven voldoen aan de toepasselijke regelgeving en normen van de Unie; eist 
een compensatie uit de begroting voor de landbouwers van de Unie, als de 
productienormen verschillen vertonen;

27. betreurt het dat de bio-economie in het kader van het Europese Green Deal-initiatief 
buiten spel is gezet en dringt er voorts op aan dat de strategie van de Unie voor de bio-
economie wordt gevolgd en dat de financiering toereikend is voor de te ondernemen 
acties;

28. dringt aan op toereikende financiering van bosbouwmaatregelen via de begroting van de 
Unie, zoals duurzaam bosbeheer, waarbij rekening wordt gehouden met alle 
economische, sociale en milieuaspecten van de houtwaardeketen, aangezien dat cruciaal 
is om de strijd tegen de klimaatverandering op te voeren; ziet in dat bossen duurzaam 
moeten worden beheerd;

29. onderstreept dat koolstoflandbouw belangrijk is voor het halen van de doelstellingen 
van de Europese Green Deal; benadrukt dat er in 2021 nieuwe proefprojecten voor 
initiatieven op het gebied van koolstoflandbouw moeten worden gefinancierd;

30. benadrukt dat digitalisering de oplossing is voor de modernisering van de landbouw, die 
op die manier concurrerender kan worden gemaakt en kan worden geholpen om zich 
aan te passen aan de klimaatverandering; verzoekt de Commissie voldoende 
begrotingsmiddelen beschikbaar te stellen voor de aanleg van breedband en de 
verbetering daarvan op het platteland; herinnert er voorts aan dat de Commissie in de 
“van boer tot bord”-strategie een versnelling beoogde van de aanleg van snel 
breedbandinternet in plattelandsgebieden om de doelstelling te verwezenlijken van 
100 % toegang in 2025;

31. herinnert eraan dat voorlichtingscampagnes, verbeterde etikettering en onderwijs 
belangrijk zijn om burgers te helpen hun consumptiegewoonten om te buigen in de 
richting van duurzamere landbouwproducten die worden geproduceerd in de Unie; stelt 
voor om regelingen voor dierenwelzijn, gezonde voedingsmiddelen en voeding te 
bevorderen;
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32. merkt op dat de middelen voor plattelandsontwikkeling in het herstelpakket een 
belangrijke rol spelen bij de financiering van pijler II van het GLB; betreurt het evenwel 
dat de steun tijdelijk is en slechts duurt tot 2023;

33. pleit voor een betere uitvoering en vernieuwing van het dierenwelzijnsbeleid om 
concrete resultaten te boeken bij het verbeteren van het welzijn van dieren; wijst erop 
dat veel lidstaten de huidige regels niet naleven; stelt voor voldoende 
begrotingsmiddelen toe te wijzen om de verplichtingen te controleren en te handhaven;

34. benadrukt dat de crisismaatregelen in verband met COVID-19 die zijn genomen ter 
ondersteuning van de landbouwsector, in 2021 moeten worden voortgezet; verlangt 
daarnaast dat arbeidsmobiliteit in aanmerking wordt genomen bij de aanpak van 
eventuele arbeids- en andere inputtekorten in de Europese landbouw op lange termijn;

35. maakt zich zorgen over mogelijke prijspieken en tekorten met betrekking tot belangrijke 
levensmiddelen als gevolg van de COVID-19-crisis; dringt er bij de Commissie en de 
lidstaten op aan de prijsschommelingen van landbouwproducten, die negatieve 
gevolgen hebben voor het inkomen van landbouwers en voor consumenten, in het oog 
te houden en indien nodig tijdig en doeltreffend in te grijpen;

36. bevestigt nogmaals het vitale belang van de regeling van de Unie voor schoolfruit, -
groenten en -melk om de problemen in verband met obesitas en ondervoeding als 
gevolg van ongezonde voeding in de Unie aan te pakken; verzoekt de Commissie de 
administratieve rompslomp van de regeling terug te dringen en benadrukt dat gezonde 
eetgewoonten bij kinderen en de consumptie van fruit, groenten en gewone melk 
moeten worden bevorderd;

37. brengt in herinnering dat de Commissie 20 miljard EUR per jaar heeft toegezegd om de 
in het kader van de biodiversiteitsstrategie opgelegde nieuwe duurzaamheidsvereisten 
aan te pakken; benadrukt dat de financiering moet komen van buiten de GLB-begroting; 
wijst erop dat de verwezenlijking van deze doelstellingen geen negatieve gevolgen mag 
hebben voor de voedselzekerheid en de bestaansmiddelen in de plattelandsgebieden van 
de Unie; wijst er nogmaals op dat de biodiversiteit in stand moet worden gehouden en 
herinnert er verder aan dat de verantwoordelijkheid hiervoor niet alleen berust bij 
landbouwers en boseigenaren, maar bij de samenleving als geheel; onderstreept dat ook 
vrijwillige beschermingsmaatregelen daarbij van belang zijn.
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