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Wat vindt
Vogelbescherming
belangrijk?

Natuur & Biodiversiteit

Landbouw

Veel van wat we nog hebben aan
belangrijke natuur in Nederland hebben
we te danken aan de Europese Vogel- en
Habitatrichtlijn. Toch is het stoppen van
de verdergaande achteruitgang van de
biodiversiteit in 2020 één van de grootste
uitdagingen voor de EU op natuurgebied.
Daarvoor zal een ambitieuze uitvoering
van onder andere Natura 2000 en betere
implementatie van de richtlijnen
noodzakelijk zijn.

Boerenlandvogels verdwijnen in hoog tempo
uit Nederland door de intensiteit van het
agrarisch landgebruik. Op korte termijn wil
Vogelbescherming Nederland de resterende
goede weide- en akkervogelgebieden veilig
stellen. Op langere termijn is een transitie naar
natuurinclusieve landbouw noodzaak. Het
Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid
is een belangrijk middel om deze noodzakelijke
transitie aan te jagen, maar dat moeten nu de
juiste keuzes gemaakt worden: belastinggeld
moet effectief bijdragen aan waar het voor
bedoeld is: een natuurrijker platteland. Dit
betekent o.a. landbouwsubsidies koppelen aan
criteria voor natuur en biodiversiteit.

Wat willen de politieke partijen?
GroenLinks
Europese
fractie:
The
Greens/EFA

SP
Europese
fractie:
GUE/NGL

Om het biodiversiteitsverlies uiterlijk in
2025 te stoppen komt er wat GroenLinks
betreft een herstelplan biodiversiteit. Er
wordt fors geïnvesteerd in het verbinden
van natuurgebieden, Natura 2000 en in
de uitvoering en handhaving van de
beheerplannen van deze gebieden.
Gevaarlijke bestrijdingsmiddelen worden
verboden.

GroenLinks wil dat het Europese
landbouwbeleid de overgang naar een
natuurinclusieve kringlooplandbouw
stimuleert, waarbij boeren een fatsoenlijk
inkomen kunnen verdienen en er oog is voor
een gezonde leefomgeving, het welzijn van
dieren en een aantrekkelijk landschap.
Inkomenssteun voor boeren wordt begrensd en
tevens gekoppeld aan inzet tbv biodiversiteit,
water- en grondkwaliteit en dierenwelzijn. De
veestapel moet krimpen en het gebruik van
chemische bestrijdingsmiddelen in de land- en
tuinbouw wordt uitgefaseerd.

Wat de SP betreft zet Europees beleid in
op het herstellen van de balans tussen
landbouw en natuur. De belangrijkste
natuurgebieden in Europa, Natura 2000,
worden versterkt en zoveel mogelijk met
elkaar verbonden en gevaarlijke
bestrijdingsmiddelen worden verboden.

De SP is voor afbouw van de
landbouwsubsidies, voor afbouw
bestrijdingsmiddelen en voor afschaffen van
onderzoeksgeld ten behoeve van de industriële
landbouw. Daarvoor in de plaats krijgen onder
meer de lidstaten de mogelijkheid zelf
nationale (groene) subsidies in te zetten en de
vrijheid om de rechtpositie van boeren te
versterken. Tevens wordt beschikbaar budget
ingezet voor onderzoek naar biologische,
diervriendelijke en duurzame
productiemethoden.
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PvdD
Europese
fractie:
GUE/NGL

PvdA
Europese
fractie:
S&D

D66
Europese
fractie:
ALDE

50PLUS
Nog geen
onderdeel van een
Europese fractie

Natuur & Biodiversiteit

Landbouw

De PvdD vindt dat de huidige
natuurafspraken aangescherpt en strikt
gehandhaafd moeten worden. Er komt
een Europees natuurnetwerk, minstens
30% van het land- en zoetwateroppervlak
wordt beschermd en het verbinden van
de Natura 2000-gebieden krijgt prioriteit.
De PvdD verzet zich ook tegen het doden
van vogels als vorm van traditie of
wanneer dit op een wrede manier
gebeurt.

De PvdD wil dat het huidige landbouwsysteem
volledig op de schop gaat en wordt vervangen
door een ecologische, diervriendelijke
landbouw die gezond voedsel produceert. De
veestapel wordt ingekrompen en er vindt
omschakeling naar een plantaardig
voedselpatroon plaats. Er gaat geen
onderzoeksgeld naar verdere intensivering,
gevaarlijk landbouwgif wordt verboden en het
gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen
wordt drastisch verminderd.

De PvdA wil dat bestaande wet- en
regelgeving (onder meer Natura2000)
beter wordt nageleefd. Lidstaten die de
afspraken ten aanzien van
soortenbescherming niet naleven, krijgen
sancties opgelegd. Voor landschappen en
diersoorten die grensoverschrijdend zijn
moeten bindende afspraken gemaakt
worden tussen de betreffende lidstaten.

De PvdA wil een duurzame innovatie van de
landbouw die moet zorgen voor herstel tussen
landbouw, natuur en samenleving. Directe
subsidies aan boeren worden gekoppeld aan
specifieke voorwaarden en schadelijke
bestrijdingsmiddelen worden verboden. Er
worden strenge eisen gesteld aan duurzame,
gezonde en diervriendelijke landbouw. Normen
moeten voor de hele EU en voor import gelden.

D66 wil dat de biodiversiteit in de
lidstaten in de komende vijftien jaar
wordt verdubbeld en dat Europa vanaf
2020 geen negatieve invloed meer heeft
op biodiversiteit in de rest van de wereld.
De EU-lidstaten moeten zich vastleggen
op heldere doelen, zowel voor de EU als
geheel als per lidstaat. Er moet worden
toegewerkt naar een internationaal
biodiversiteit-akkoord waarin alle
aspecten worden meegenomen: de
bescherming van natuur en oceanen,
aandacht voor de drastische afname van
bijen, andere insecten en diverse
diersoorten en een omslag naar
landbouw die een optimale duurzame
oogst produceert met minimale
chemische bestrijdingsmiddelen.

D66 wil de landbouw verduurzamen. Directe
inkomenssteun voor boeren wordt afgeschaft
en subsidies worden gekoppeld aan de
klimaatdoelstellingen van Parijs, de transitie
naar kringlooplandbouw, stimulering van
biodiversiteit en dierenwelzijn en
landschappelijke waarden. Een gezonde bodem
is een belangrijke voorwaarde. Tevens wil D66
investeren in innovatie, biotechnologisch
onderzoek en duurzame voedselvoorziening.

50PLUS staat voor een krachtige verdere
uitvoering van het project Natura 2000.
Zij bepleit tussentijdse evaluatie om te
bekijken of niet onbedoeld effecten
worden bereikt die voor bepaalde
gebieden nadelig uitpakken.

50PLUS wil een eind aan het huidige
landbouwbeleid van overproductie, een
verlaging van de landbouwsubsidies en
gerichtere inzet van de subsidies voor de
leefbaarheid van het platteland, voor innovatie
en voor duurzaamheid.
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CDA
Europese
fractie:
EPP

CU-SGP
Europese
fractie:
ECR

VVD
Europese
fractie:
ALDE

FvD
Nog geen
onderdeel van een
Europese fractie

PVV
Europese
fractie:

Het CDA noemt in het
verkiezingsprogramma natuur en
biodiversiteit alleen in relatie tot
landbouw. Inspanningen voor
biodiversiteits(herstel) worden
afgestemd met boeren en dienen
meegenomen te worden in de
productprijs.

Het CDA wil een eerlijke en concurrerende
landbouw, waarbij regelgeving niet
belemmerend is voor de productie en
veredeling. Afspraken rond klimaat, milieu en
biodiversiteit dienen meegenomen te worden
in de productprijs. Zolang de productprijs niet
kostendekkend is, moeten landbouwsubsidies
het inkomen van de boer aanvullen. Uiteindelijk
doel is een circulaire landbouw waarin Europese
landbouwsteun vooral zal dienen om boeren te
belonen voor de maatschappelijke rol die zij
vervullen die de markt niet vergoedt.

SGP/CU noemen dat de landbouw niet
meer ten koste van biodiversiteit mag
gaan, maar dat de inspanningen wel in de
prijs meegenomen moeten worden.
Verder moet er met boeren gepraat
worden als partner in bv het
klimaatakkoord.

Om het groeiend aantal monden te voeden,
bepleiten SGP/CU een landbouw waarin meer
wordt geproduceerd met minder grondstoffen
en minder effect op biodiversiteit en bodem.
Innovatie, precisie- en kringlooplandbouw zijn
hierbij sleutelwoorden. Europese subsidies
vormen inkomenssteun voor boeren en
tuinders, waarbij niet alleen het aantal hectares
maatgevend zijn, maar ook de mate waarin een
boer bijdraagt aan maatschappelijke
oplossingen.

De VVD wil dat Europa generieke normen
voor de leefomgeving stelt. Landen
bepalen vervolgens zelf hoe ze aan de
norm voldoen. Europa stimuleert
biodiversiteit en behoud van natuur door
strenger te controleren of lidstaten
milieustandaarden handhaven.

De VVD is voor meer ondernemingsruimte voor
boeren en tuinders: de EU stelt alleen doelen
maar geeft boeren de vrijheid om zelf te
bepalen hoe ze hier invulling aan geven. Het
stelsel van inkomenssubsidies wordt
stapsgewijs vervangen door investeringen in
biotechnologie ten behoeve van efficiënte en
duurzame productiemethoden.

FvD heeft geen standpunten ten aanzien
van natuur en biodiversiteit in het
verkiezingsprogramma.

FvD heeft geen standpunt ten aanzien van
landbouw in het verkiezingsprogramma.

PVV heeft geen standpunten ten aanzien
van natuur en biodiversiteit in het
verkiezingsprogramma.

PVV heeft geen standpunt ten aanzien van
landbouw in het verkiezingsprogramma.

DENK heeft geen standpunten specifiek
ten aanzien van natuur en biodiversiteit in
het verkiezingsprogramma.

DENK wil de Europese landbouwsubsidies
drastisch verminderen zodat er meer geld kan
gaan naar innovatie en onderzoek zodat
Europa leider kan worden op het gebied van
kennis en industriële technologieën.

ENV (geen
eigen site)
DENK
Nog geen
onderdeel van een
Europese fractie
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