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Barroso kent landbouw een belangrijke Europese rol toe
Een toekomstgerichte agrarische sector is
van groot belang voor de
wereldvoedselvoorziening, voor het
tegengaan van het verlies van dier- en
plantensoorten en voor een duurzame
omgang met natuurlijke hulpbronnen. Dat
heeft José Manuel Barroso, voorzitter van
de Europese Commissie, deze week
gezegd in zijn 'State of the Union' ten
overstaan van het Europees Parlement.

Het was de eerste keer dat Barroso zo’n ’Staat’ uitsprak, vergelijkbaar met de ‘State of
the Union’ van de Amerikaanse president. In zijn toespraak besteedde Barroso onder
meer aandacht aan de Europese begroting na 2013. Hij wil dat deze een looptijd krijgt
van tien in plaats van zes jaar, met een evaluatie halverwege. Barosso drukte ook de
wens uit dat er een einde komt aan de lappendeken aan kortingen op de EU-bijdragen
van verschillende lidstaten.
Over de besteding van EU-gelden bleef Barroso wat vaag. Middelen moeten vooral
efficiënt besteed worden, vindt hij. Een Europese inzet van middelen heeft meerwaarde
bij investeringen in energievoorzieningen, onderzoek, ontwikkelingshulp en grote
infrastructuurprojecten. De landbouw noemde hij in dit verband overigens niet.
Zijn collega Janusz Lewandowski, de EU-commissaris voor begroting, stelde eerder deze
week in een interview met de Duitse krant Handelsblatt dat het aandeel van de
landbouwuitgaven in het Europese budget verder omlaag moet omdat er geld nodig is
voor andere uitdagingen. Volgens Lewandowski moet het landbouwbeleid ook aangepast
worden aan de eisen van deze tijd.
Barosso klonk in zijn speech voor het Europees Parlement positiever over de landbouw
in de EU. Na de vaststelling dat Europa efficiënter met zijn hulpbronnen moet omgaan
door het pakket maatregelen omtrent energie en klimaat uit te werken, zei Barroso: "Voor
een landbouwsector die de blik op de toekomst houdt, is een belangrijke rol weggelegd
bij het vinden van Europese oplossingen voor de enorme uitdagingen die op ons
afkomen, zoals mondiale voedselzekerheid, afnemende biodiversiteit en het duurzaam
beheer van natuurlijke hulpbronnen".
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