
Europa’s Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)
kwam tot stand tegen een achtergrond van
voedseltekorten en rantsoeneringen na de Tweede
Wereldoorlog. Het GLB had spectaculaire resultaten
en de Gemeenschap kwam al snel haar voedseltekorten
van de jaren ’50 te boven, werd zelfvoorzienend en zou
uiteindelijk zelfs geregeld overschotten produceren. Met een
doeltreffende garantie van de landbouwprijzen voor de boeren
werkt het GLB op drie verschillende manieren:
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• Boeren ontvangen direkte betaling voor bepaalde producten zoals graan, tabak, olijfolie, rundvlees en
kalfsvlees.

• De Europese Unie (EU) intervenieert wanneer de prijzen voor landbouwproducten onder een bepaald niveau
zakken, en koopt de overschotten dan als EU-voorraden  op totdat de prijs boven het interventieniveau stijgt.
De teveel geproduceerde voorraden worden vernietigd of goedkoop afgezet op markten buiten de EU, of
worden gebruikt als voedselhulp aan derde landen. 

• De EU heeft een gemeenschappelijk buitentarief, wat inhoudt dat op landbouwproducten uit niet- EU-landen
heffingen worden toegepast, zodat hun prijzen stijgen.

Vanaf halverwege de jaren ’70 begon de overproductie in de communautaire productie zulke vormen aan te
nemen dat ze niet langer intern of op de wereldmarkt kon worden opgevangen en aan het begin van de jaren
’80 hadden de interventie-opkopen uit hoofde van het GLB inmiddels geleid tot Europa’s beruchte overschotten.

Dankzij de hervormingen in 1992 en 1999 werden de garantieprijzen verlaagd, landbouwgronden uit de productie
genomen, quota’s uitgebreid en de subsidies verschoven van de producten naar de producent, door de
introductie van een systeem van direkte betaling. Ten gevolge van begrotingsdiscipline en productiebeheersing
is het percentage van de EU-begroting voor landbouw onder de 50% gezakt.

Tegelijkertijd doet de EU meer inspanningen om het economisch potentieel en het milieubelang van
plattelandsgebieden te vergroten en zo de werkgelegenheidscapaciteit te verhogen en de landbouw duurzamer
te maken. Met de globalisering van de wereldhandel, de eisen van de klanten inzake kwaliteit en veiligheid en de
uitbreiding van de EU, staat de Europese landbouw inmiddels voor geheel nieuwe realiteiten en uitdagingen.

Het Parlement heeft een steeds sterkere invloed op het GLB, via de in het Parlement geïnitieerde verslagen en
resoluties. Dit ondanks het feit dat het Parlement lange tijd slechts adviesbevoegdheden had ten aanzien van de
landbouw, en het voor sommige Raadsbesluiten niet eens hoeft te worden geraadpleegd. De macht om te
besluiten over de EU-landbouwbegroting blijft voornamelijk aan de Ministerraad. Aan het eind van de volgende
Intergouvernementele Conferentie willen wij volledig mede- beslissingsrecht voor het Parlement.

Landbouw is een belangrijk werkterrein voor het Parlement, dat hoofdzakelijk door de Commissie landbouw en
plattelandsontwikkeling wordt behandeld, naast enkele aspecten die in de Commissie milieubeheer,
volksgezondheid en consumentenbeleid aan de orde komen. Het EP-werk heeft betrekking op:

• Organisatie van de markten van landbouwproducten voor alles van graan, rundvlees, kalfsvlees en rijst,
via fruit en groenten, tot bier, wijn, oliegewassen, noten, bloemen en planten. 

• Voedselveiligheid in alle productiefasen, van het land tot de tafel.
• Besluiten omtrent de hoogte van de landbouwsubsidies, bij de jaarlijkse vaststelling van de EU-begroting, 

en vervolgens een retrospectief onderzoek naar de uitgaven aan landbouwsubsidies (door de Commissie
begrotingscontrole).



• Benadrukking van de noodzaak om de plattelandsontwikkeling te bevorderen aan de hand van de 'tweede pijler'
van het GLB, het hoofdstuk plattelandsontwikkeling, en voorts door structurele fondsprogramma’s, zoals LEADER en de
economische dimensie van de landbouw te verenigen met haar sociale rol en haar betekenis voor het milieu en het
grondgebruik, alsook de behoefte om regionale producten te beschermen.

• Voorbereiding en opvolging van de onderhandelingen voor de WHO (Wereld Handels Organisatie).
• Voorbereiding en het operationeel maken van de volgende EU-uitbreiding.

De hervorming van het GLB is een langdurig proces waarbij vertegenwoordigers uit vele stromingen betrokken zijn, in het
bijzonder de Socialistische Fractie. Wij zijn van mening dat GLB-hervorming zeker noodzakelijk is maar wensen tevens dat
het multifunctionele Europese Landbouwmodel wordt ontwikkeld, versterkt en beschermd tegen oneerlijke concurrentie van
buitenaf. Tegen deze achtergrond steunen de socialisten het beginsel om in het pas aangenomen Commissievoorstel, in
het kader van haar ‘tussenbalans’ van het GLB, een gedeeltelijke ontkoppeling toe te passen van betalingen en productie.

Er moet een verplichte modulatie komen om geld uit de directe steun vrij te kunnen maken voor de tweede pijler van de
plattelandsontwikkeling, met het oog op de volgende uitbreiding. 

Onze belangrijkste prioriteiten hierbij zijn: 

• dat het herziene systeem transparant is, met een beperking van de productiesteun en een eis tot een meer redelijk aandeel
uit de publieke middelen;

• dat de boeren ondersteund worden in hun rol als toezichthouders van platteland en natuurlijke habitats, via de GLB
‘tweede pijler’, in het leven geroepen door de Verordening inzake steun voor Plattelandsontwikkeling, bijvoorbeeld
landbouw/milieumaatregelen, renovatie van dorpen, direct marketing,VUT-regelingen, hulp aan jonge boeren enz.;

• dat ontvolking wordt voorkomen;
• dat de structurele ontwikkeling van plattelandsgebieden wordt gesteund;
• dat de werkgelegenheid wordt beschermd;
• dat erkenning bij de WHO van onze voedselproductie en veiligheidsnormen gewaarborgd zijn;
• dat we erop toezien dat onze export de landbouweconomie van ontwikkelingslanden niet verstoort.

Naast de hervorming van het GLB en de inspanningen op de markten van landbouwproducten hebben wij tevens goede
resultaten bereikt op de volgende gebieden:

• Nieuwe normen voor het transport van vee, met inbegrip van maximumreistijden van acht uur of maximumafstanden van
500 km en de geleidelijke afschaffing van de uitvoerregeling die de uitvoer van duizenden levende dieren per jaar naar verre
bestemmingen subsidieert.

• Betere etikettering van rundvlees ten behoeve van een intensievere controle alsmede het geven van basisinformatie op
rundvlees van buiten de EU.

• Oprichting van een Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid die: een onafhankelijke, na openbare hoorzittingen en
publieke discussie benoemde raad van bestuur heeft; wetenschappelijke commissies bevat om haar te adviseren inzake
risicobeheer en communicatie; een adviesorgaan bevat dat uit de instellingen van de lidstaten werd gevormd; strenge
controle uitoefent op alle voedsel en diervoeders die in de EU wordt geproduceerd of ingevoerd; een rol speelt in het
systeem voor snelle waarschuwingen over levensmiddelen om urgente crises in lidstaten aan te pakken; 'traditionele
voeding' binnen Europa’s verschillende culturen erkent als belangrijk element in onze voedingsbronnen.

• Betere normen voor rampenplannen en draaiboeken, vervoersbeperkingen en ruiming om de impact van eventuele
toekomstige uitbraken van mond- en klauwzeer te minimaliseren, evenals vanaf het begin overwogen vaccinaties,
afhankelijk van de omstandigheden en de adviezen van dierenartsen.

Contactadressen

http://www.socialistgroup.org

Parlementaire Fractie van de Partij van de Europese Sociaaldemocraten,
Europees Parlement, Wiertzstraat, 1047 Brussel.
Tel.: +32 2 284 21 11 (Brussel) +33 3 88 17 40 01 (Straatsburg)
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