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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) 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 ten minste op het huidige niveau te 
handhaven;

2. neemt kennis van de 55 182 miljoen EUR aan vastleggingen en 54 879,9 miljoen EUR 
aan landbouwbetalingen; is bezorgd over de forse daling van de kredieten uit het 
Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) (-3 231 miljoen EUR aan vastleggingen en -
3 215 miljoen EUR 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;

3. 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 
landbouwsector aanzienlijk moet profiteren om de doelstellingen van de Europese 
Green Deal te halen; merkt op dat de toegenomen duurzaamheidsvereisten toereikende 
financiering vereisen; wijst erop dat de COVID-19-crisis het belang van de 
voedselproductie en -voorziening in de Unie heeft aangetoond; herinnert eraan dat voor 
voedselzekerheid en de duurzaamheid van de voedselketen investeringen en steun aan 
landbouwers en kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) in plattelandsgebieden 
nodig zijn;

4. verzoekt de Commissie zich er bij de herziening van de ontwerpbegroting via de nota 
van wijzigingen toe te verbinden haar cijfers aan te passen om het hoofd te bieden aan 
de marktcrisis in bepaalde belangrijke sectoren die de negatieve gevolgen ondervinden 
van de COVID-19-crisis;

5. wijst op het belang van het programma Horizon Europa voor de ondersteuning van 
onderzoek, ontwikkeling en innovatie in de agrovoedingssector en de bio-economie, 
hetgeen van essentieel belang is voor de overgang naar een koolstofvrije economie door 
fossiele producten te vervangen.


