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Motion nr. ……….. (to be filled by the EFA staff) 

Name of the person introducing the motion: Johannes Kramer  

On behalf of the party:  FNP 

Motion: Implementatie  vergroeningsverplichting  ten bate van  biologische landbouw  

 

  

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 The European Free Alliance,  

At the meeting assembled on 17th. April 2015  

Having listened to the discussion;  

Bearing in mind that:  

- In de Tweede Pijler van het nieuwe Europese Landbouwbeleid (GLB) een vergroeningsverplichting is 

afgesproken; 

- Hierbinnen een generieke maatregel voor ‘ecologisch aandachtsgebied’ is vastgelegd van 5% van het 

bouwlandoppervlak, bijvoorbeeld met akkerranden, houtwallen ,heggen, natuurvriendelijke oevers; 

- Ecologische meerwaarde,  bevordering van de biodiversiteit en bevordering van duurzame 

productiewijzen hierbij doel zijn; 

- Biologische boeren die tevens doen aan ecologisch natuur- en landschapsbeheer bij uitstek een 

bijdrage leveren aan deze doelen; 

- Biologische boeren in de implementatie voor wat betreft de directe betalingen nu hetzelfde 

behandeld gaan worden ofschoon hun bijdrage aan ecologie,  biodiversiteit  en duurzame 

productiewijzen aantoonbaar groter is dan bij de gangbare landbouw; 

Van oordeel dat: 

- De gelijke behandeling van biologisch en gangbaar vanuit de vergroeningsdoelstelling niet wenselijk 

is; 

- Het binnen de lidstaten mogelijk is via het systeem van directe betalingen de biologische landbouw 

een extra impuls te geven; 
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Explanatory note : Our party needs the EFA to tackle this issue because it directly affects the nation we live in 

as well as a lot of other regions and nations in Europe. If a clear position from our European party approves 

the above motion, the political line of our party will be considerably strengthened and we will eventually 

count on a higher degree of leverage to maneuver about this issue at the national and state level.  

 

 

 

  

Verzoeken de leden fan de EFA-fractie in het Europees Parlement en ieder ander die het aangaat:  

- Alles in het werk te stellen om bij de implementatie van de vergroeningsverplichtingen binnen het 

GLB een prioritaire positie te doen toekennen aan de biologische landbouw; dit als uitgangspunt van 

wet- en regelgeving van de nationale en regionale overheden te doen bevorderen en dit waar 

mogelijk via het systeem van directe betalingen  te doen realiseren.   

And proceeds to the orders of the day. 

 


