Wojciechowski kondigt st ging GLB-budget met 2% aan
3 JUNI 2020

De Europese Commissie wil de landbouwsector de komende zeven jaar 391,4 miljard euro aan steun toekennen.
“Daarmee zou de sector elk jaar twee procent meer kr gen dan dit jaar het geval is”, zo beweert Commissaris voor
Landbouw Janusz Wojciechowski. Boerenbond spreekt dit tegen. “Dit is een soort van ‘reken je r k’-spel. Het gaat
enkel om cosmetische plussen en spelen met de vergel kingsbasis”, klinkt het.
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De Europese Commissie stelde vorige week haar coronaherstelfonds en een aangepaste meerjarenbegroting voor. Samen
zouden die de komende zeven jaar goed moeten z n voor een capaciteit van 1.850 miljard euro. Commissaris Wojciechowski
gaf nu meer uitleg over de aangepaste plannen en budgetten voor landbouw en plattelandsontwikkeling.
Volgens hem gaat de Commissie de beschikbare middelen uitbreiden. “In vergel king met het eerste voorstel voor de
meerjarenbegroting 2021-2027 wil ze de subsidies optrekken met 26,4 miljard euro, tot een totaal van 391,4 miljard. Daarmee
ligt het budget twee procent hoger dan in 2020. Dat betekent dat de sector elk jaar twee procent meer subsidies kan
ontvangen dan in 2020", legde de commissaris uit.
De Pool verw st naar de coronapandemie, de om zich heen gr pende economische crisis en de nanciële gevolgen van de
brexit om het landbouwbudget op te trekken. “De Commissie ziet de boeren ook als medestanders b het realiseren van de
Green Deal. De landbouwers zullen het kunnen waarderen dat ze de middelen kr gen om ons voedsel op een meer duurzame
w ze te produceren, vooral in deze moeil ke t den. De extra middelen zullen de sector ook beter bestand maken tegen externe
schokken, terw l de competitieve voordelen van de eengemaakte markt bl ven gelden", luidde het.
Vorige week woensdag, meteen na de eerste voorstelling van de aangepaste meerjarenbegroting, liet Boerenbond in een
persbericht al weten niet tevreden te z n met het nieuwe budget dat voor landbouw werd voorzien. “Onder de cosmetische
plussen bl ft een gapende korting van tien procent, terw l van de boeren steeds meer gevraagd wordt”, zei voorzitter De
Becker toen.
De nieuwe verklaringen van de landbouwcommissaris veranderen daar niets aan. “Er bl ft een de cit in verhouding met het
budget 2014-2020. Zelfs met de b komende middelen vanuit het Next Generation Europa plan voor de tweede p ler waarin
15 miljard euro extra wordt voorzien, bl ft er een vermindering ten opzichte van het huidige budget”, benadrukt woordvoerder
Vanessa Saenen.
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