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SUGGESTIES

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

1. toont zich verheugd over het feit dat de Commissie van plan is het probleem van van de 
klimaatverandering aan te pakken en haar landbouwbeleid overeenkomstig hiermee aan 
te passen; zet de bijdrage van intensieve veehouderij aan de uitstoot van broeikasgassen 
in de verf; verzoekt de Commissie wetsvoorstellen te doen die erop gericht zijn deze 
emissies te verminderen door een meer extensieve en duurzame landbouw en vooral 
veeteelt aan te moedigen; 

2. benadrukt dat landbouwsubsidiëring moet gekoppeld worden aan prestaties op het vlak 
van milieu, natuur en dierenwelzijn en dat het naleven van belangrijke milieuwetgeving 
hieromtrent (de zogenaamde cross-compliance of randvoorwaarden) een voorwaarde is 
voor deze subsidiëring; dringt er bij de Commissie op aan de bestaande randvoorwaarden 
niet af te zwakken door ze zogezegd te vereenvoudigen, en na te gaan of deze vereisten 
volstaan om de impact van bestaande landbouwsystemen op het milieu te neutraliseren; is 
ervan overtuigd dat in het randvoorwaardensysteem bijkomende bepalingen over het 
gebruik van water en de uitstoot van broeikasgassen zouden moeten worden opgenomen; 

3. betreurt dat de Commissie de gelegenheid heeft laten voorbijgaan om een bredere 
oplossing voor te stellen voor de problemen in verband met de toegenomen invoer van 
diervoeder en voedingsmiddelen die niet aan de EU-normen beantwoorden en bijgevolg 
tot een ondermijning kunnen leiden van de verwezenlijkingen van de Europese Unie op 
het vlak van het koppelen van subsidiëring aan voorwaarden als milieu, dierenwelzijn en 
sociale inspanningen; 

4. is van mening dat het loskoppelen van rechtstreekse hulp en landbouwproductie op lange 
termijn kan bijdragen tot een vermindering van de negatieve impact van de Europese 
landbouw op het milieu, op voorwaarde dat deze loskoppeling vergezeld gaat van een 
toenemende ondersteuning van duurzame praktijken in de plattelandsontwikkeling; 

5. dringt er bij de Commissie op aan een coherente reeks voorstellen te doen om de 
productie van duurzame bio-energie te verhogen, met inbegrip van een certificatieschema 
voor duurzame biobrandstoffen en minimumvereisten voor de productie van deze 
brandstoffen; 

6. verzoekt om hogere modulatiepercentages en voorwaardelijke, afnemende uniforme 
landbouwpremies die gebaseerd zijn op milieugerelateerde en sociale modulatiecriteria; 
dringt er bij de Commissie op aan meer middelen vrij te maken voor het 
plattelandsontwikkelingsbeleid; toont zich echter bezorgd over de huidige tendens in de 
lidstaten om plattelandsontwikkelingsprogramma's toe te spitsen op 
landbouwinvesteringen; is ervan overtuigd dat middelen voor plattelandsontwikkeling 
overwegend moeten worden gebruikt voor milieuprogramma's voor de landbouw, 
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maatregelen in de trant van LEADER en andere meer geïntegreerde methodes om 
duurzame plattelandseconomieën te creëren;

7. vreest dat de afschaffing van de verplichte braakleggingsregeling tot een vermindering 
zal leiden van het voor instandhouding geschikte landbouwgebied; verzoekt de 
Commissie een wetgevingsvoorstel uit te werken voor het creëren of het handhaven van 
natuurlijke woongebieden en van extensieve praktijken die de biodiversiteit stimuleren, 
vooral in de meest productieve landbouwgebieden; 

8. dringt er bij de Commissie op aan een coherente reeks voorstellen te doen voor de 
handhaving van duurzame landbouwactiviteiten, voornamelijk in minder begunstigde 
gebieden, die een uiterst belangrijke rol vervullen bij het beschermen van de 
biodiversiteit;

9. beklemtoont het belang van permanent grasland voor de bescherming van de agrarische 
biodiversiteit en verzoekt de Commissie een oplossing te bedenken voor de problemen 
die zich voordoen wanneer wordt gepoogd de omzetting van grasland in akkerland te 
verhinderen.
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