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Het toekomstig Gemeen-
schappelijk Landbouwbeleid
De plannen van Eurocommissaris Ciolos

Eurocommissaris Dacian Ciolos heeft zijn plannen vooreen nieuw Gemeenschappelijk
Landbouwbeleid gepresenteerd. 19 november jl. heeft hij tijdens een bezoek aan
Nederland het voorstel "The GAP towards 2020" nog eens toegelicht bij verschillende
belanghebbenden,
Siem Korver'

De nieuwe plannen van het Gemeenschappelijk
Landbouwbeleid (GLB) zijn gebaseerd op consultaties bin-
nen de 27 lidstaten. Bij deze consultatiediscussies werden
in de afgelopen 9 maanden diverse stakeholders betrokken.
Naast het publieke debat zijn ook de discussies met het
Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese
Commissie van belang geweest voor het tot stand komen
van "The CAP2 towards 2020".

Tijdens de discussies stonden de volgende vragen centraal:
• Waarom hebben we in Europa een Gemeenschappelijk

Landbouwbeleid nodig?
• Wat zijn de maatschappelijke doelstellingen voor de agri-

sector met al haar verscheidenheid?
• Waarom is een hervorming van het GLB nodig en hoe

kunnen we dit dusdanig opzetten dat het voldoet aan de
maatschappelijke eisen?

• Welke instrumenten hebben we voor het GLB nodig?

INHOUD VAN DE VOORSTELLEN
De voorgestelde plannen van Eurocommissaris Ciolos zijn
nog redelijk vaag en tijdens zijn bezoek aan Nederland
waagde hij zich ook niet aan een nadere invulling. In het
komende half jaar zal hij discussies hebben met het Euro-
pees Parlement en de Raad van Ministers.
De belangrijkste doelen van het GLB zijn volgens de Europese
Commissie gericht op duurzaamheid van (1) de voedsel-
productie, (2) het beheer van natuurlijke hulpbrqnnen en (3)
de gebiedsontwikkeling. Deze doelen vormen volgens de
Commissie een reactie op de belangrijkste uitdaging waar
wij in Europa voor staan namelijk de voedselzekerheid, het
milieu en het klimaat en de noodzaak van gebiedsontwikkeling
en/of het behoud van het platteland.

Het huidige GLB kent twee pijlers. Pijler I bestaat uit recht-
streekse steun voor landbouwers welke geheel door Brussel
betaald wordt en pijler II is bestemd voor plattelands-
ontwikkeling welke door Brussel en de betreffende lidstaat
wordt gefinancierd.
Voor wat betreft de invulling van instrumenten om het GLB
in de toekomst vorm te geven komt de Commissie met drie
alternatieve scenario's. Deze scenario's variëren van het
handhaven van de huidige situatie tot beperkte doelgerichte
betalingen. Bij optie l worden er verdere veranderingen
doorgevoerd in het huidige beleid en met name door de
rechtstreekse betalingen billijker te verdelen over de lid-
staten. Optie 2 richt zich op verduurzamen van het beleid en
op efficiëntere uitgaven en waardetoevoeging voor de EU.
De laatste optie gaat voor een sterke focus op milieu en
klimaatverandering waarbij geleidelijk afstand wordt genomen
van inkomenssteun en de meeste marktmaatregelen.

DE VOORGESTELDE PLANNEN IN RELATIE
TOT WAT WENSELIJK IS
In mijn column in de vorige editie van Coöperatie heb ik
een aantal thema's benoemd welke cruciaal zijn voor de
invulling van het toekomstig GLB. Deze thema's waren:
• De voedselzekerheid;
• Stabiliteit van de markten;
• De maatschappelijke eisen aan de totale voedselketen;
• Beheer van de groene ruimte;
• Het verbeteren van onze internationale concurrentiepositie

(inclusief innovatie).
Deze thema's zouden volgens mij de contouren moeten vormen
voor een toekomstig GLB en zijn cruciaal voor de huidige
en toekomstige concurrentiepositie van de agribusiness in
Europa.
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De gedachte was dat een toekomstig GLB zich veel meer
zou moeten richten op de 'maatschappelijke prestaties' van
de land- en tuinbouw zoals de voedselveiligheid, het milieu,
het dierenwelzijn, het landschapsbeheer, klimaat en bio-
diversiteit. Met andere woorden doelgerichte ondersteuning
voor deze thema's. Dit wordt echter gemist in de contouren
van de visie van de Europese Commissie.

"Een duurzame voedselproductie
is één van de basisvoorwaarden
en daarbij pijlers voor een
Europese Gemeenschap"
Voor de economische bedrijvigheid in Europa is het verbe-
teren van onze internationale concurrentiepositie belangrijk.
Het belang van de totale voedselketen voor de totale economie
en werkgelegenheid is helder voor Europa en Nederland.
Een verdere marktoriëntatie van de voedselketen zou moeten
worden ondersteund. Een ondersteuning vanuit het nieuwe
GLB om deze concurrentiepositie te versterken met onder
andere een actief innovatiebeleid en het openen van nieuwe
markten wordt gemist.

In de visie ontbreken nieuwe ideeën over het thema voedsel-
zekerheid en stabiele markten. Gezien de groei van de
wereldbevolking en het belang van een redelijk inkomen
voor primaire producenten geen onbelangrijk onderwerp.

ZORGEN OVER RENATIONALISATIE VAN HET
GLB EN DE TWEEDE PIJLER
Gezien de financiële druk wordt in de nota een hint gedaan
naar een mogelijke cofinanciering van de eerste pijler - de
directe betaling - in navolging van de tweede pijler. Dit is

onwenselijk en wordt door het Nederlandse kabinet in een
recente reactie ook werkelijk afgeraden. Het gevolg zou
zijn dat het Europese speelveld voor de Nederlandse sector
zou verdwijnen. Het enige Europese gemeenschappelijke beleid,
wat de landbouw al voor meer dan 50 jaar is, zou verdwijnen.
Een belangrijk punt bij de tweede pijler, waarbij cofinanciering
aan de orde is, is een meer doelgerichte bestemming van
deze middelen. Het gebruik van het instrument varieert van
lidstaat tot lidstaat en geeft hierdoor oneerlijke concurrentie.
In het voorstel van de Commissie wordt te veel verwacht
van de tweede pijler voor de invulling van allerlei innovaties
in de agrisector op het terrein van milieu, dierwelzijn, voedsel-
veiligheid, etc. Innovatie zou een integraal onderdeel moeten
zijn van de doelgerichte ondersteuning in de eerste pijler.

FINANCIERING VAN HET NIEUWE GLB
In de komende maanden zal de discussie over de financiering
van het toekomstig GLB op verschillende plaatsen worden
gevoerd. Bij deze discussie is van belang dat de Europese
burger en daarbij de politiek zich realiseert dat het GLB het
enige gemeenschappelijke beleid is dat we in Europa kennen.
Een duurzame voedselproductie is één van de basisvoorwaarden
en daarbij pijlers voor een Europese Gemeenschap.
In het totale budget van de afzonderlijke 27 Europese lidstaten
en het budget van de EU-Commissie is de landbouwbegroting
minder dan 1%.
Voor Nederland mag, gezien het open karakter van onze
economie, de discussie rond het toekomstig GLB niet ver-
zanden in een puur budgettaire discussie. Het belang van de
EU-markt voor de Nederlandse bedrijvigheid is helder. •
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