Openbare raadpleging
"Vereenvoudiging en modernisering van het gemeenschappelijk
landbouwbeleid"
BELANGRIJKSTE ELEMENTEN
Algemene cijfers:
322 916 bijdragen (met inbegrip van grote publiekscampagnes)
1 423 standpuntnota's
58 520 antwoorden op de online vragenlijst:
o 21 386 landbouwers (36,5 %)
o 27 893 andere burgers (47,7 %)
o 9 241 organisaties (15,8 %), waaronder privéondernemingen, overheden, handels-,
bedrijfs- of beroepsverenigingen, ngo's en platformen, en onderzoekscentra en de
academische wereld.

Grote belangstelling van het publiek voor landbouw, plattelandsgebieden en het
GLB
Uit de openbare raadpleging over de "vereenvoudiging en modernisering van het
gemeenschappelijk landbouwbeleid" blijkt dat er heel wat belangstelling van het publiek is
voor landbouw, levensmiddelen en het GLB: de 322 916 ontvangen bijdragen omvatten
grote georganiseerde campagnes, 58 520 antwoorden op de online vragenlijst van
particulieren en organisaties en 1 423 standpuntnota's.
Dit hoge aantal bijdragen overstijgt de verwachtingen en ligt een stuk hoger dan de bijdragen
van de EU-burgers in het kader van eerdere raadplegingen over de toekomst van het GLB
(voor het openbare debat van 2010 werden 5 700 bijdragen ingediend).
Nog belangrijker is dat de Europese Commissie dankzij deze openbare raadpleging de meest
uiteenlopende standpunten en bezorgdheden over de landbouw in de EU heeft kunnen
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verzamelen en een ruimer publiek heeft kunnen betrekken bij het GLB-debat.
Deze ruime maatschappelijke belangstelling toont opnieuw aan dat landbouw en het GLB de
hele Europese maatschappij beroeren en dat de landbouwers lang niet de enigen zijn die met
de effecten van het GLB te maken hebben.

Behoud van een sterk gemeenschappelijk landbouwbeleid op EU-niveau
Uit de resultaten van de openbare raadpleging blijkt dat er veel belangstelling is om een
gemeenschappelijk EU-beleid inzake landbouw en plattelandsontwikkeling te behouden.
Alle deelnemers zijn het ermee eens dat het GLB een EU-meerwaarde heeft.
Meer dan 90 % van de respondenten beschouwt de behoefte aan gemeenschappelijke regels,
als onderdeel van de eengemaakte markt, en het bestaan van grensoverschrijdende
uitdagingen zoals voedselzekerheid, milieu en klimaatverandering, als belangrijke redenen
om een gemeenschappelijk landbouwbeleid op EU-niveau te behouden. Daarnaast worden
ook de volgende redenen aangewezen: de behoefte aan een gemeenschappelijk standpunt op
internationaal niveau (83 %), de instandhouding van economische, sociale en territoriale
samenhang in de hele EU (86 %) en de behoefte aan een gemeenschappelijk kader voor het
delen van beste praktijken (91 %). Er is ook een brede steun voor een gemeenschappelijke
begroting, omdat die efficiënter wordt geacht (62 %).
De verschillende belanghebbenden zijn het er overigens mee eens dat de EU het geschikte
bestuursniveau is voor de matiging van en aanpassing aan de gevolgen van
klimaatverandering (85 %) en om bij te dragen aan een hoog niveau van milieubescherming
in heel de EU (73 %), onzekerheid op de markt aan te pakken (67 %) en de levering van
gezonde en hoogwaardige producten te stimuleren (62 %). De landbouwers en de andere
burgers houden er daarentegen een andere mening op na als het gaat om het bieden van een
redelijke levensstandaard aan landbouwers, het veiligstellen van de voorziening van voedsel
tegen redelijke prijzen en het tot ontwikkeling brengen van rurale gebieden.
Hoewel iedereen het ermee eens is dat er op EU-niveau actie moet worden ondernomen (en er
duidelijk verzet is tegen de renationalisering van het beleid), verschillen de standpunten van
de georganiseerde belanghebbenden voor wat de verdeling van de verantwoordelijkheden
tussen de EU en de lidstaten betreft: sommige belanghebbenden willen meer flexibiliteit op
nationaal/regionaal niveau zodat de uitvoering van het beleid op de specifieke lokale
behoeften kan worden afgestemd, terwijl andere organisaties sterkere maatregelen op EUniveau willen zodat een gelijk speelveld gewaarborgd is.

Bevestiging van de uitdagingen die voor ons liggen
De openbare raadpleging laat zien dat een redelijke levensstandaard voor landbouwers, de
druk op het milieu en de klimaatverandering (matiging en aanpassing) de drie
belangrijkste uitdagingen voor de landbouw en de plattelandsgebieden van de EU zijn.
Tegelijkertijd blijkt dat het publiek zich zeer goed bewust is van het feit dat het
landbouwinkomen lager ligt dan het gemiddelde EU-inkomen (88 %), dat landbouwers een
beperkt aandeel krijgen van de prijs die de consument betaalt (97 %) en dat er in de EU
strengere productievereisten bestaan dan buiten de EU (87 %). Als belangrijkste obstakel om
landbouwer te worden, worden het gebrek aan beschikbare grond en de geringe rentabiliteit
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genoemd.
Voor wat de specifieke milieu-uitdagingen betreft, zijn de bescherming van de biodiversiteit,
de vermindering van bodemdegradatie en een duurzamer gebruik van pesticiden en
meststoffen duidelijke prioriteiten voor de respondenten (zowel landbouwers als nietlandbouwers).

Behoefte aan een eenvoudiger, doeltreffender beleid
De deelnemers aan de openbare raadpleging zijn van mening dat het huidige GLB slechts in
beperkte mate deze uitdagingen met succes aanpakt (57%). Verschillende categorieën
respondenten (landbouwers, andere burgers en organisaties) zijn deze mening toegedaan.
Alle categorieën respondenten (landbouwers, andere burgers en organisaties) geven ook een
negatief antwoord op de vraag in welke mate het huidige GLB de milieu-uitdagingen aanpakt
(63 %).
De buitensporige bureaucratie en de gebrekkige aandacht voor duurzaamheid worden vaak
genoemd als de voornaamste problemen/obstakels die verhinderen dat de doelstellingen van
het huidige beleid worden verwezenlijkt. Tegelijk worden "vergroening", steunaanvragen en
controles aangewezen als de meest belastende en ingewikkelde elementen. De vraag om de
administratieve rompslomp te beperken komt steeds weer terug in de nota's van landbouwers
en overheidsinstanties.

Verschillende kijk op de economie en het milieu...
Er zijn tegengestelde meningen over de bijdragen van de landbouwers aan onze
samenleving: landbouwers vinden het hun verantwoordelijkheid gezonde, veilige en diverse
producten te leveren en ervoor te zorgen dat er voldoende voedsel beschikbaar is; de andere
burgers zijn het ermee eens dat landbouwers leveranciers van gezonde en veilige producten
zijn, maar vinden dat deze productieve rol hand in hand gaat met de verantwoordelijkheid
voor de bescherming van het milieu en voor de gezondheid en het welzijn van
landbouwhuisdieren.
Deze verschillende meningen zijn ook zichtbaar in de omschrijving van de doelstellingen
van het GLB: terwijl landbouwers de nadruk leggen op een redelijke levensstandaard voor
landbouwers, gaat de aandacht van de andere burgers eerder naar de levering van gezonde en
hoogwaardige producten en het bijdragen aan een hoog niveau van milieubescherming.
De antwoorden van de respondenten met betrekking tot de rol van het GLB ten aanzien van
de tien prioriteiten van de Commissie voor 2014-2020 zijn eveneens verschillend: terwijl
het GLB volgens de landbouwers meer zou moeten zijn gericht op het stimuleren van
investeringen, groei en werkgelegenheid en op het versterken van de eengemaakte markt van
de EU, vinden de andere burgers dat de matiging van en aanpassing aan de gevolgen van
klimaatverandering en het leveren van hernieuwbare energie meer aandacht moeten krijgen.
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...en nieuwe maatschappelijke behoeften
De openbare raadpleging bevestigt dat het gemeenschappelijk landbouwbeleid, naast de reeds
bekende economische en milieudoelstellingen, meer aandacht moet besteden aan de nieuwe
maatschappelijke behoeften.
Dierenwelzijn, biologische landbouw en hoogwaardige producten worden genoemd als
nieuwe doelstellingen voor het GLB. Niet-landbouwers en bepaalde belanghebbenden hebben
in hun schriftelijke bijdragen ook naar consumentenbescherming en de opname van
gezondheidsnormen verwezen.

Een algemeen verzoek om een modern en eenvoudiger GLB
De deelnemers aan de openbare raadpleging zijn het ermee eens dat landbouwers
inkomenssteun nodig hebben (66 %), de positie van de landbouwers in de waardeketens moet
worden verbeterd (96 %), er steun nodig is voor gerichte investeringen (81 %) en dat voor
meer voordelen op het gebied van milieu en klimaatverandering moet worden gezorgd
(77 %).
Op de vraag welke criteria moeten worden gebruikt bij de verdeling van de rechtstreekse
steun, geven de landbouwers een duidelijke voorkeur aan een compensatie voor
landbouwactiviteiten in gebieden met natuurlijke beperkingen/gebieden met een hoge
natuurwaarde, de beperking van de steun aan grote begunstigden (plafonnering) en steun aan
jonge landbouwers. Volgens de andere burgers moeten praktijken met de grootste milieu/klimaatvoordelen en kleine producenten meer aandacht krijgen bij de verdeling van
rechtstreekse steun.
Water (kwaliteit en kwantiteit), bodembescherming en biodiversiteit zijn met voorsprong de
meest relevante milieubeschermingsdoelstellingen in het kader van het GLB. Verder worden
de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, koolstofopslag en -vastlegging,
aanpassing aan klimaatverandering en de diversificatie van landbouwsystemen door de
respondenten als de meest relevante acties met het oog op een betere aanpak van
klimaatverandering beschouwd. In dit opzicht zijn de landbouwers het er grotendeels mee
eens dat het GLB eenvoudiger kan indien landbouwers meer keuze zou worden gelaten op het
gebied van milieumaatregelen.
Tot slot zijn de belanghebbenden het er duidelijk mee eens dat de vermindering van de
overlap tussen plattelandsontwikkelings- en andere GLB-maatregelen (69 %), het betere
gebruik van databanken en technologieën (teledetectie, smartphones) om het aantal inspecties
op landbouwbedrijven terug te dringen (62 %) en het breder gebruik van e-overheidsdiensten
(63 %) het GLB zouden kunnen vereenvoudigen

Volgende stappen
De antwoorden op de online openbare raadpleging en de samenvatting van de resultaten van
de openbare raadpleging zullen worden bekendgemaakt op het volgende internetadres:
https://ec.europa.eu/agriculture/consultations/cap-modernising/2017_nl
De resultaten van de online openbare raadpleging en van andere raadplegingen zullen worden
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gebruikt voor de mededeling over de "Vereenvoudiging en modernisering van het
gemeenschappelijk landbouwbeleid" en de effectbeoordeling inzake de toekomst van het
GLB.

De bijdragen die in het kader van de openbare raadpleging zijn ontvangen, kunnen niet
worden beschouwd als het officiële standpunt van de Europese Commissie en haar
diensten.
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