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: MFF: Appèl voor meer duurzaamheid en biodiversiteit door een beter MFF

Hooggeachte heer Rutte,
Op 28 en 29 juni aanstaande bespreekt u het Meerjarig Financieel Kader (MFF) met de Europese
Commissie. Ik doe een appèl op u om, door middel van een beter voorstel voor het MFF, ruimte te
maken voor een duurzamere toekomst voor Europa, die recht doet aan de verwachtingen van de
burgers over o.a. een natuurinclusieve landbouw in ruil voor inkomenssteun en meer ruimte voor
biodiversiteit. In uw recente speech over de toekomst van de EU, op 13juni in Straatsburg, bood u
daarvoor al hoopvolle aanknopingspunten.
Toelichting:
Het op 2 mei door de Commissie gepresenteerde voorstel voor het MFF gaat vrijwel geheel voorbij aan
de noodzaak van duurzame ontwikkeling en de afspraak het verlies van biodiversiteit in de EU per 2020
te stoppen. Daarmee geeft de Commissie slechts blijk van een korte termijnvisie. Bijzondere aandacht
dient hierbij uit te gaan naar het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid - 40% van de hele EU-begroting.
In het nieuwe voorstel wordt de directe inkomenssteun behouden, terwijl deze alom gezien wordt als
het meest controversiële onderdeel van de EU-begroting: er is een directe samenhang met de
schokkende achteruitgang van insecten, vervuiling van ons grondwater, het verdwijnen van
boerenlandvogels, uitstoot van broeikasgassen, fijnstof en bestrijdingsmiddelen. Daarnaast ontbreken
geoormerkte, bindende budgetten voor natuurherstel en tegen klimaatverandering nagenoeg
geheel - terwijl deze nooit harder nodig waren dan nu.
Een beter milieu en een gezondere leefomgeving scoren consistent hoog in enquêtes onder Europese
burgers, als hen gevraagd wordt op welke terreinen de EU zich meer moet inzetten. Een nieuw MFF is
een uitgelezen kans om het Europese beleid en de financiering daarvan bij te stellen. Richting een
transitie naar duurzame energie, gezond en milieuvriendelijk voedsel en landgebruik, en het
stoppen van het verlies van biodiversiteit. In uw recente speech over de toekomst van de EU, op 13
juni in Straatsburg, bood u daarvoor al hoopvolle aanknopingspunten.
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Vele boeren zien in dat de huidige landbouw

voor hen een heilloze weg is, zoals blijkt uit Staat van de

Boer in Trouw. 80% van de boeren bereid is om natuurvriendelijker
gefrustreerd

door een slechte

te werken!

Dat mag niet worden

EU begroting. Het moet echt anders met onslandbouwsysteem: een

landbouw die in evenwicht is met landschap, natuur en burger. De tijd is rijp voor een ommekeer
waarvan uiteindelijk iedereen profiteert. Ik roep u op om in de bespreking van het MFF een krachtige
bijdrage te leveren aan deze ommekeer!
Hoogachtend,

Fred Wouters
Directeur

