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TOELICHTING

De toenemende openstelling en internationalisatie van de landbouwmarkten zal grote 
structurele gevolgen voor de landbouw en de plattelandsontwikkeling in de Europese Unie 
hebben. In dit licht moet het een van de voornaamste doelen van de Gemeenschap zijn, het 
economisch potentieel van het platteland in het kader van de Lissabon-strategie te 
consolideren, qua concurrentievermogen te verbeteren en duurzaam te versterken. De EU 
heeft hiertoe met de hervorming van het GLB een belangrijke stap in de goede richting
gedaan. De marktintegratie wordt door de hervorming aanmerkelijk verbeterd. Daardoor 
ontstaan nieuwe ontwikkelingskansen, maar ook risico's voor bedrijven en markten die niet zo 
snel in staat zijn zich aan te passen. Tegelijk worden er door de samenleving steeds hogere 
eisen gesteld aan de landbouw en de levensmiddelenproductie.

Het Europees Parlement heeft op het gebied van de landbouw lang voor medebeslissing 
moeten strijden. Het is toe te juichen dat de sedert het Verdrag van Amsterdam vastgelegde 
medebeslissing op het gebied van milieubescherming, voedselveiligheid en 
consumentenbescherming werd overgenomen in de ontwerpgrondwet voor Europa. Op het 
gebied van het landbouwbeleid kan de Raad van Landbouwministers echter het standpunt van 
het Europees Parlement naast zich neerleggen. In dit licht stelde het ontwerpverdrag 
weliswaar een grotere mate van democratische legitimatie in het vooruitzicht voorzover alle 
fundamentele besluiten van het landbouwbeleid bij medebeslissing tot stand dienden te 
komen. Wat betreft een aantal belangrijke, markteconomische kwesties had de
ontwerpgrondwet evenwel een achteruitgang ten opzichte van de huidige situatie betekend, 
aangezien het erin voorzag dat de Raad deze kwesties zonder deelname van het Parlement zou 
kunnen besluiten.

Het gemeenschappelijk landbouwbeleid vormt een van de pijlers van de Europese integratie. 
Gezien het grote belang van het GLB en zijn belangrijke plaats binnen de EU-begroting 
moeten de Europese burgers op dit gevoelige terrein op een zo groot mogelijke transparantie 
en medebeslissing kunnen rekenen. Daarom moet voor een toekomstige structuur van de 
Europese instellingen volledige medebeslissing door het EP in alle aangelegenheden van het 
landbouwbeleid, de consumentenbescherming en de voedselveiligheid worden geëist.

Daarvoor is echter ook een fundamentele heroriëntering ten aanzien van de doelstellingen van 
het gemeenschappelijk landbouwbeleid nodig: deel III, artikel III-123 is verouderd en valt niet 
meer te verkopen aan het publiek. De landbouw in de EU biedt vandaag de dag 
werkgelegenheid aan 10 miljoen mensen. Bovendien is de landbouw de enige garantie voor 
een duurzame ontwikkeling van het platteland, waarmee deze sector onlosmakelijk is 
verbonden. Het GLB staat tegenwoordig voor een marktgerichte, milieuvriendelijke en zuinig 
met hulpbronnen omgaande en tevens sociaal duurzame productie van levensmiddelen onder 
voorwaarden die ook in internationaal verband rechtvaardig zijn. Het GLB houdt rekening 
met de belangen van dierenbescherming en treft maatregelen ter voorkoming van 
dierenziekten.

De rapporteur stelt vast dat het huidige grondwetsontwerp geen basis schept voor een GLB 
dat op maatschappelijke acceptatie kan rekenen. Het Parlement moet daarom, zoals reeds door 
de Commissie landbouw in haar advies inzake het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet 
voor Europa werd verlangd, alles ondernemen om de burger bewust te maken van het belang 
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van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en van de daarin geboekte vooruitgang en de 
voordelen daarvan voor de consumenten.
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SUGGESTIES

De Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde
Commissie constitutionele zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te
nemen:

1. verlangt dat in het kader van een toekomstige herziening van het Grondwettelijk Verdrag 
de met name in artikel III-230, lid 2 en artikel III-231, lid 3 voorkomende leemten inzake 
de medebeslissing op landbouwgebied worden opgevuld;

2. betreurt dat zaken die tot dusver onder de raadplegingsprocedure vielen, thans alleen door 
de Raad zonder deelname van het Parlement kunnen worden besloten; acht dit 
contraproductief gelet op de twijfels van grote delen van de Europese bevolking ten 
aanzien van het grondwetsontwerp en gelet op de nodige opheffing van het democratisch 
tekort;

3. wijst erop dat de in artikel III-227 genoemde doelstellingen van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid in tegenspraak zijn met de in artikel I-3 geformuleerde doelstellingen van 
de Europese Unie; acht het ook om deze reden onvermijdelijk dat de doelstellingen van 
het gemeenschappelijk landbouwbeleid worden geactualiseerd om recht te doen aan de 
jongste ontwikkeling van dit beleid en in het bijzonder de multifunctionele rol van dit 
beleid jegens de landbouwers zelf, de plattelandsontwikkeling, het milieu en de 
consumenten;

4. acht met het oog op de doelstellingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid de 
volgende tekst op zijn plaats:

“Het gemeenschappelijk landbouwbeleid heeft ten doel:

a. in de Europese Unie een multifunctionele landbouw, met respect voor milieu en 
landschap, te ondersteunen die de biologische diversiteit stimuleert,

b. de productiviteit van de landbouw te verhogen door bevordering en verstandig gebruik 
van de technische vooruitgang, rationalisering van de agrarische productie en een 
optimaal gebruik van de productiefactoren, met name de arbeidskrachten,

c. de landbouw- en plattelandsbevolking te verzekeren van duurzame perspectieven, in het 
bijzonder door het beleid ten behoeve van de plattelandsontwikkeling en door het behoud 
en het scheppen van werkgelegenheid op het platteland,

d. de markten te stabiliseren, de voorziening van de bevolking met kwalitatief hoogwaardige 
levensmiddelen veilig te stellen en de voedselveiligheid te bevorderen,

e. innovatieve technieken en ideeën te ontwikkelen die gericht zijn op zowel de verbetering 
van de levensmiddelenproductie alsook het gebruik van landbouwproducten als 
grondstoffen voor onder meer hernieuwbare energie."


