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SUGGESTIES 

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de bevoegde 

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling onderstaande suggesties in haar 

ontwerpresolutie op te nemen: 

A. overwegende dat het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) het meest 

geïntegreerde en succesvolle EU-beleid is dat de basis voor de Europese integratie 

vormt en een gemeenschappelijk beleid met een ambitieuze begroting moet blijven; 

B. overwegende dat het GLB gericht moet zijn op het waarborgen van voedselveiligheid 

en -soevereiniteit, alsook op de veerkracht en duurzaamheid van de landbouwsystemen 

en -gebieden van de EU; 

C. overwegende dat het GLB, als sectoraal en gemeenschappelijk beleid, boeren moet 

stimuleren een grotere bijdrage te leveren aan de aanpak van uitdagingen op 

milieugebied, en de overgang moet bevorderen naar een landbouwsysteem waarin 

economische en milieuprestatienormen worden verenigd; 

D. overwegende dat vergroeningsmaatregelen complex en inefficiënt zijn; 

E. overwegende dat een herziening van het GLB noodzakelijk is om het hoofd te kunnen 

bieden aan de huidige uitdagingen, dat de medewetgevers in staat gesteld moeten 

worden hun taken volledig uit te voeren binnen een vastgesteld tijdskader, en dat er 

onzekerheden bestaan met betrekking tot de brexit; 

F. overwegende dat de gevolgen van klimaat- en gezondheidsrampen voor 

landbouwactiviteiten steeds groter worden en dat deze in het kader van het GLB met 

passende instrumenten moeten worden aangepakt; 

1. dringt aan op een GLB waarin het omvormen van alle Europese boerderijen tot 

ondernemingen die economische en milieuprestatienormen verenigen de hoogste 

prioriteit heeft; 

2. verzoekt de integriteit van de eerste pijler te handhaven, aangezien deze berust op 

versterkte randvoorwaarden van steunmaatregelen die zijn afgestemd op de 

maximalisatie van de verwachte resultaten voor elke boer; 

3. dringt aan op een op EU-niveau gedefinieerde eerste pijler waarmee het belang van 

rechtstreekse steun wordt erkend en die in een verhouding van maximaal 30 % van de 

pijlerbegroting een contractueel plan omvat ter bevordering van de overgang naar een 

landbouw waarin economische en milieuprestatienormen worden verenigd; 

4. dringt aan op een vernieuwde, efficiëntere en minder complexe tweede pijler die gericht 

is op daadwerkelijk stimulerend territoriaal en sectoraal ontwikkelingsbeleid waarin 

milieuvriendelijke initiatieven, investeringen, onderwijs, onderzoek en innovatie op het 

gebied van landbouw centraal worden gesteld in lokale aangelegenheden; 

5. is van mening dat de ambitieuze doelstellingen van de EU op het gebied van milieu en 

plattelandsontwikkeling alleen bereikt kunnen worden met een dergelijk aanvullend 
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model; 

6. is van mening dat het GLB een ambitieuze Europese strategie met betrekking tot groene 

energie moet bevatten ter bevordering van zeer duurzame biobrandstoffen die gebaseerd 

zijn op de coproductie van plantaardige eiwitten; 

7. verzoekt de Commissie te waarborgen dat alle geïmporteerde landbouwproducten aan 

dezelfde sanitaire en maatschappelijke normen voldoen als die waaraan 

landbouwproducten van de EU worden onderworpen; verzoekt de Commissie een 

systematische effectbeoordeling uit te voeren van de bepalingen betreffende de 

landbouwsector in alle handelsovereenkomsten en specifieke strategieën voor te stellen 

om te waarborgen dat geen enkele landbouwsector schade lijdt als gevolg van een 

handelsovereenkomst met een derde land. 

 


