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SUGGESTIES

De Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling verzoekt de bevoegde Commissie 
milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

1. is van mening dat de sectoren landbouw, voeding en bos- en plattelandsgebieden 
essentiële onderdelen vormen van de circulaire economie;

2. is van mening dat de mededeling een echte oproep vormt tot een ingrijpende 
hervorming van de productiepatronen in landbouwbedrijven ten gunste van de agro-
ecologie, in het licht van de aantasting en het schaars worden van natuurlijke 
hulpbronnen, alsook in de rest van de voedselketen;

3. is van mening dat de beginselen van de circulaire economie onder meer het volgende 
impliceren: een beter toezicht op basismaterialen, uitbreiding van de deeleconomie met 
het oog op een rationeler gebruik van materialen en installaties, en samenwerking tussen 
belanghebbenden ter plaatse rond gedeelde verbintenissen;

4. dringt aan op de tenuitvoerlegging van een Europees eiwitplan ter bevordering van de 
teelt van peulgewassen waarvoor geen stikstofhoudende meststoffen nodig zijn; 

5. is van mening dat de circulaire bio-economie de landbouw de kans biedt om 
hernieuwbare energie te produceren uit biologisch afbreekbaar afval afkomstig van 
landbouwbedrijven en gemeenten, alsook de organische meststoffen die hiervan het 
bijproduct zijn;

6. hoopt dat de circulaire economie er middels de versterking van regionale en plaatselijke 
voedselsystemen toe zal bijdragen dat landbouw en voeding opnieuw lokaler worden;

7. steunt de Commissie in haar wens om consumenten beter te informeren over voedings- 
en milieuclaims, en dringt aan op een etikettering betreffende residuen in 
levensmiddelen;

8. pleit voor meer preventie in de strijd tegen voedselverlies en voedselverspilling;

9. roept op tot het gebruik van biogebaseerde en biologisch afbreekbare materialen voor 
kunststoffen in de landbouw; 

10. wijst op het bestaan van oude landbouwgebouwen die niet langer worden gebruikt en 
waarvan de afbraak ernstige financiële problemen oplevert (onder meer als gevolg van 
de aanwezigheid van asbest).


