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SUGGESTIES

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

1. is ingenomen met de mededeling van de Commissie en ziet deze als een goed 
uitgangspunt om de realisering van de 2010-doelstelling voor biodiversiteit gerichter aan 
te pakken en onderschrijft de keuze de nadruk te leggen op versterking van de uitvoering 
van bestaand beleid en bestaande maatregelen;

2. wijst erop dat het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) en de daarmee 
samenhangende ontwikkelingsdynamiek van specialisatie en intensivering enerzijds en 
marginalisering en verwaarlozing van bepaalde gronden anderzijds, in de afgelopen 
decennia aan een significant biodiversiteitsverlies hebben bijgedragen;

3. wijst op de uitgebreide soortenrijkdom en genendiversiteit van landbouwgewassen en -
dieren en pleit voor instandhouding en versterking van deze diversiteit.

4. constateert dat het aanbod van landbouwproducten op de markt niet ten volle de diversiteit 
weerspiegelt van soorten en variëteiten, en pleit daarom voor de stimulering van 
diversiteit in het aanbod van agrarische producten voor de verkoop en ook voor de 
samenwerking met detailhandelaren en de verwerkende industrie; 

5. constateert dat landbouwproducenten en veetelers van regionale variëteiten behoefte 
hebben aan rechtszekerheid voor de productie en het in de handel brengen; verlangt 
daarom een onmiddellijke omzetting van richtlijn 98/95/EG, die een rechtsgrondslag biedt 
welke, in het kader van juridische voorschriften voor de handel in zaaigoed, het behoud 
mogelijk maakt van variëteiten die door genetische erosie worden bedreigd dankzij 
gebruik ervan in situ en op de boerderij;

6. is van oordeel dat de belangrijkste factoren die een verlies van biologische 
verscheidenheid in de hand werken de volgende zijn: klimaatverandering, vernietiging van 
ecosystemen, gebruik van intensieve landbouwmethoden en onverantwoorde exploitatie 
van bosbestanden en watervoorraden;

7. herinnert eraan dat het behoud van de verscheidenheid van de landschappen in Europa van 
fundamenteel belang is, niet alleen voor het behoud van de diensten die geleverd worden 
door een duurzame landbouw, maar ook voor het behoud van de genetische uitwisseling 
binnen populaties van wilde dier- en plantensoorten;

8. herinnert eraan dat de bevordering van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde 
geografische aanduidingen een heel belangrijke rol speelt bij de bescherming van 
regionale specialiteiten, van de hele plattelandscultuur en de verschillende traditionele 
landbouwpraktijken die het behoud mogelijk maken van het landschap, de 
landbouwsystemen op het platteland en de habitats van veel wilde soorten; 

9. wijst erop dat in 1992 een aanzet is gegeven voor integratie van bescherming van 
biodiversiteit in het GLB en dat vervolgens de hervorming van 2003 maatregelen heeft 
geïntroduceerd zoals cross compliance, de bedrijfstoeslagregeling (ontkoppeling) en 
plattelandsontwikkeling, die voordelig uitwerken op de biodiversiteit;
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10. vestigt de aandacht op de nieuwe verordening inzake plattelandsontwikkeling (programma 
periode 2007-2013), die onder meer voorziet in financiële steun voor Natura 2000, die 
agromilieumaatregelen en ook andere maatregelen tot behoud van de genetische 
rijkdommen in de landbouw en ter ondersteuning van duurzaam bosbeheer omvat en die 
de betalingen voor gebieden met natuurlijke handicaps handhaaft;

11. constateert dat de middelen die in het financiële kader 2007–2013 voor het Europees 
Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling, de cohesie- en structuurfondsen en Life+ 
zijn vrijgemaakt, prioritair de mogelijkheid bieden biodiversiteitsprojecten en het Natura 
2000-netwerk verder te financieren;

12. betreurt het echter dat het door het Europese Parlement gesteunde Commissievoorstel om 
in het financiële kader 20 miljard EUR meer voor plattelandsbeleid uit te trekken niet door 
de Raad is overgenomen, te meer daar dit geld specifiek een verdere verbreding en 
verdieping van maatregelen ten behoeve van de biodiversiteit had kunnen opleveren;

13. betreurt het dat de financiële middelen uit het Europees Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling volstrekt onvoldoende blijken om het beheer van Natura 2000, 
waarbij de land- en bosbouw een belangrijke rol spelen,  op het gewenste peil te brengen, 
waarbij vooral de steun voor een verbetering van de kennis en voor de monitoring heel 
veel tekort schiet;

14. stelt voor om biodiversiteit één van de voornaamste principes voor de in 2008 voorziene 
"health check" van het GLB te maken;

15. ziet het als noodzaak om de "health check" van 2008 te gebruiken om de efficiëntie van de 
verschillende maatregelen ten behoeve van biodiversiteit, waaronder vooral de
maatregelen voor de bosbouwsector, te evalueren en tekortkomingen op dit gebied 
adequaat te behandelen;

16. is van oordeel dat aan de landbouw als bedrijvigheid die van de biodiversiteit gebruik 
maakt een essentiële rol toekomt bij het beheren en onderhouden van deze zelfde 
biodiversiteit; is van oordeel dat het GLB voortaan duurzame productiemodellen moet 
bevorderen die niet alleen economische levensvatbaarheid moeten hebben, maar waarmee 
het ook mogelijk moet zijn invloed uit te oefenen op het milieu en op het nuttig gebruik en 
het herstel van de biodiversiteit van zoveel mogelijk dier-, planten- en bacteriesoorten;

17. pleit voor het stimuleren van (lokale/regionale) samenwerkingsverbanden tussen 
landeigenaars en -gebruikers, natuurbeschermingsorganisaties, de overheid en 
kenniscentra om samen vanuit een bottom-up benadering binnen de biodiversiteits-
problematiek naar specifieke oplossingen voor bepaalde plaatsen te zoeken;

18. wijst op de noodzaak om ter stimulering van de biodiversiteit in de nieuwe lidstaten van 
de Europese Unie maatwerk te leveren en benadrukt de wederzijdse afhankelijkheid van
ecosysteemdiensten zoals landschapsonderhoud, en economische activiteiten zoals 
toerisme.

19. wenst dat de teelt en het gebruik van biomassa voor de opwekking van energie en als 
brandstof worden aangegrepen om de verscheidenheid van variëteiten in de landbouw te 
verhogen; is van oordeel dat dit ook in  de onderzoekprojecten die in de context van de 
Zevende Kaderprogramma voor Onderzoek worden bevorderd; is van oordeel dat de 
verbouw van biomassa niet mag leiden tot een afname in biodiversiteit, noch binnen, noch 
buiten de Europese Unie;
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20. vraagt de Commissie te onderzoeken in hoeverre de biodiversiteitsaspecten in het eco-
certificaat kunnen worden opgenomen, waarbij wel moet worden gelet op de volgende 
kwesties: nagegaan moet worden of de toekomstige eco-certificaten daadwerkelijk in de 
praktijk haalbaar zijn; er mag geen afbreuk worden gedaan aan de regels van de 
gemeenschappelijke markt en er mogen geen concurrentievervalsingen tussen producten 
van de verschillende lidstaten worden veroorzaakt; evenmin mag er afbreuk worden 
gedaan aan het concurrentievermogen van de communautaire producten ten opzichte van 
concurrerende producten uit derde landen;

21. betreurt de beperkte aandacht voor de biodiversiteitsaspecten in bilaterale en multilaterale 
handelsovereenkomsten; pleit voor integratie van de biodiversiteitsdimensie in de 
internationale handel en in de mondiale inspanningen om niet-duurzame productie- en 
consumptiepatronen om te buigen; doet daarom een beroep op de Commissie en de 
lidstaten om in de lopende WTO-onderhandeling allereerste prioriteit aan erkenning van 
de niet-commerciële aspecten te geven;

22. is verheugd over het duidelijk uitgesproken voornemen om actie te ondernemen om de 
biodiversiteit op mondiaal niveau te handhaven, vooral op het gebied van de 
ontwikkelingssamenwerking;

23. ondersteunt bestaande projecten waarin objectieve indicatoren voor monitoring en 
evaluatie van biodiversiteit worden ontwikkeld en roept de Commissie op om zorg te 
dragen voor het respecteren van de verplichtingen die de Europese Unie krachtens het 
Verdrag inzake de biologische diversiteit is aangegaan - te weten: duurzaam gebruik,  
behoud van de biologische diversiteit en een rechtvaardige batenverdeling bij het gebruik 
daarvan - en zich ervoor in te zetten dat referentiemateriaal van soorten en variëteiten 
slechts wordt opgeslagen in staten die partij zijn bij het Verdrag inzake biologische 
diversiteit, alsook de beschikbare informatie te harmoniseren en gebruik te maken van 
reeds bestaande netwerken;

24. vestigt de aandacht op de noodzaak de samenleving te informeren over de activiteiten die 
op het niveau van de Europese Unie worden ondernomen ter bescherming van de 
biologische diversiteit en over de economische en sociale voordelen die voortvloeien uit 
de bescherming daarvan;

25. is van mening dat de bestaande rapportageverplichtingen gestroomlijnd en vereenvoudigd 
dienen te worden en toekomstige verslaggeving niet mag leiden tot administratieve 
lastenverzwaring;

26. acht het noodzakelijk de gehele samenleving van de Europese Unie, waaronder ook de 
ondernemerswereld en de onderwijssector,  actief te betrekken bij het proces van de 
bescherming van de biologische diversiteit;

27. is ingenomen met het voornemen te voorzien in een jaarlijkse rapportage aan het Europees 
Parlement en de Raad over de voortgang bij de uitvoering van het onderhavige actieplan.
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