
Gemeenschappelijke stemverklaring CDA-delegatie 
buitengewone plenaire zitting (23 juli 2020) 

Resolutie van het Europees Parlement over de conclusies van de 
buitengewone Europese Raad van 17 tot 21 juli 2020 inzake het 
Meerjarig Financieel Kader 2021-2027 en coronaherstelfonds 

NextGenerationEU 
 

De huidige coronacrisis vraagt om een kordate aanpak – zeker op Europees niveau – en het 

is positief dat de regeringsleiders een akkoord hebben bereikt over het herstelplan en de 
langetermijnbegroting van de EU. De CDA-eurodelegatie steunt de hoofdboodschap van dit 
akkoord. 

 
Niettemin is de CDA-delegatie van mening dat het akkoord op enige punten – waaronder de 
bescherming van de rechtsstaat, maar ook op de terreinen van onderzoek & innovatie, 

migratie en duurzaamheid – verbeterd kan worden. Ook een gedegen plan voor spoedige  
terugbetaling van de leningen, besteding in de daadwerkelijke versterking van de economie 
in de lidstaten en het uitvoeren van benodigde hervormingen zijn voor de CDA -delegatie 

van belang. De EP-resolutie erkent ook dat er nog verbeterpunten in het akkoord zijn en 
daarom zal de CDA-delegatie deze resolutie steunen. Met deze resolutie kan het EP  aan 
tafel met de Raad om te onderhandelen over verbeteringen.  

 
Wel heeft de CDA-delegatie in een aantal hoofdelijke stemmingen duidelijk aangeven dat 
het de kritiek van het Parlement richting de Raad niet op alle punten steunt. Dit geldt in het 
bijzonder voor de kritiek op de in het akkoord vastgelegde kortingen en een betere balans 

tussen leningen en subsidies in het herstelpakket.  
 

Woordvoerders namens CDA-eurodelegatie: Esther de Lange en Jeroen Lenaers. 

 
Annie Schreijer-Pierik (toevoeging op persoonlijke titel): 
 

,,Als AGRI-lid noem ik voorts mijn bezwaren tegen de daling van het beschikbare 
landbouwbudget in het akkoord en vooral de vergaande externe convergentie van 
landbouwsubsidies (een forse daling van EU-inkomenssteun per hectare voor Nederlandse 

boeren en boeren in andere oude lidstaten met een veelal hoger dan gemiddeld niveau van 
arbeidskosten) in het licht van veel hogere maatschappelijke en wettelijke eisen uit Green 
Deal, Boer tot Bord- en biodiversiteitsstrategieën en herzien GLB (met groen-blauwe 
ecosysteemdiensten tegen marktconforme vergoedingen die wij bepleiten). Voor 

maatschappelijke diensten door boeren en tuinders moet ook een eerlijke vergoeding door 
de maatschappij voorzien worden.  Het akkoord van de Europese Raad draagt daar mijns 
inziens voor het Nederlandse platteland te weinig aan bij. Ik mis in het akkoord van de 

regeringsleiders oog voor dit aspect. Een meerderheid van het Parlement en de 
landbouwcommissie willen de landbouwbegroting daarentegen terecht wel op het 
bestaande peil houden, hetgeen - ook in Nederland - voor een reële prestatiebeloning voor 

deelname aan GLB-ecoregelingen door boeren en tuinders essentieel is.’’  


