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SUGGESTIES 

De Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde 

Commissie ontwikkelingssamenwerking onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op 

te nemen: 

Algemene benadering 

1. merkt op dat de regeringen van de G8 zich er in de gezamenlijke verklaring over 

voedselveiligheid van L'Aquila van 2009 toe hebben verplicht om door landen zelf in 

handen genomen strategieën te ondersteunen om de voedselproductie te verhogen en zo de 

toegang tot voedsel te vergroten, met bijzondere nadruk op de empowerment van kleine 

en vrouwelijke landbouwers en de verbetering van hun toegang tot grond en financiële 

diensten, inclusief microfinanciën en markten; 

2. merkt op dat in het EU-beleidskader voor steun aan ontwikkelingslanden bij de aanpak 

van voedselzekerheidsproblemen1 wordt benadrukt dat de EU en haar lidstaten moeten 

focussen op kleinschalige voedselproductie om de beschikbaarheid van voedsel in de 

minder ontwikkelde landen (MOL) te vergroten; merkt op dat dit talrijke gevolgen heeft, 

zoals een vergroting van de inkomens en de weerbaarheid van de producenten, een 

vergroting van de beschikbaarstelling van voedsel voor de bevolking als geheel, een 

verbetering van de milieukwaliteit en de aanmoediging van kmo's en 

plattelandsontwikkeling via verwerking; 

3. erkent dat met betrekking tot het voedselzekerheidsbeleid in ontwikkelingslanden de 

klemtoon is verschoven van een loutere verhoging van de landbouwproductie naar het 

verzekeren dat een land in staat is om zichzelf van voedsel te voorzien en zijn algemene 

voedselsoevereiniteit te verbeteren, waarbij voedselsoevereiniteit wordt verstaan als het 

recht van volkeren om zelf hun landbouw- en voedselbeleid te bepalen; 

4. dringt daarom aan op maatregelen om de te grote afhankelijkheid van geïmporteerd 

voedsel te verhelpen middels een veerkrachtige eigen voedselproductie, die voorrang geeft 

aan lokale gewassen die aan de voedingseisen voldoen; onderstreept het toenemende 

belang van dergelijke maatregelen omdat het klimaat en de markten steeds instabieler 

worden; 

5. meent dat zelfvoorziening, gebaseerd op plaatselijke binnenlandse voedselproductie en 

kortere regionale voedselvoorzieningsketens, zal helpen om de honger onder de 

plaatselijke bevolking terug te dringen en hen gelijke toegang tot voedsel te garanderen, 

voor betere levensomstandigheden te zorgen en de voedselzekerheid op lange termijn te 

waarborgen; onderstreept dat, gezien het feit dat oneerlijke handelsovereenkomsten 

afbreuk kunnen doen aan de mogelijkheid voor een land om zichzelf van voedsel te 

voorzien en landbouwers van markten kunnen uitsluiten, pas aan uitvoer kan worden 

gedacht wanneer de fundamentele voedselzekerheidsdoelstellingen verwezenlijkt zijn; 

6. ondersteunt programma's op de middellange en lange termijn voor duurzame landbouw, 

                                                 
1 Een EU-beleidskader voor steun aan ontwikkelingslanden bij de aanpak van voedselzekerheidsproblemen 

COM(2010)0127. 
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voedselzekerheid, voeding en plattelandsontwikkeling, om de fundamentele oorzaken van 

honger en armoede weg te nemen, onder meer door de geleidelijke verwezenlijking van 

het recht op voldoende voedsel en toegang tot zuiver water, waarbij de gemeenschappen 

bij landbouwactiviteiten (exploitatie, verwerking en afzet) moeten worden betrokken, met 

name door het opbouwen van capaciteit via een geïntegreerde aanpak met aandacht voor 

beleid, instellingen en mensen, inzonderheid kleine landbouwbedrijven en vrouwelijke 

landbouwers1, zodat hun positie wordt versterkt en hun recht op fatsoenlijk werk wordt 

bevorderd; 

7. merkt op dat voedselzekerheid, gebaseerd op gezonde, levende bodems en productieve 

agromilieusystemen die aangepast zijn aan de klimaatverandering, bijdraagt tot een 

grotere stabiliteit en minder migratie; 

Kleinschalige landbouw 

8. merkt op dat kleinschalige landbouw altijd een fundamentele rol heeft gespeeld voor de 

initiëring van economische en sociale ontwikkeling, door voedselveiligheid te garanderen 

voor de hele bevolking, zodat geen valutareserves aan voedselimport hoefden te worden 

besteed en er werk te vinden was; 

9. benadrukt dat kleinschalige landbouwers, die ongeveer 70 % produceren van het voedsel 

dat in Afrika wordt geconsumeerd, een cruciale rol spelen voor het plaatselijke 

levensonderhoud en onontbeerlijk zijn voor een inclusieve ontwikkeling van de landbouw; 

10. onderstreept daarom dat de nieuwe alliantie voor voedselzekerheid en voeding in Afrika 

(NAFSN) eerst en vooral ten goede moet komen aan kleinschalige landbouwers en kleine 

familieondernemingen, zodat zij zich van een positie in de voedselvoorzieningsketen 

kunnen verzekeren en deze kunnen versterken; 

11. merkt op dat buitenlandse privé-investeringen en een beleid ter liberalisering van de 

handel een aanzienlijke impact kunnen hebben op de landbouwsector van 

ontwikkelingslanden; 

Landroof, toegang tot grond en concentratie van grondbezit 

12. wijst op de gevaren van een buitensporige deregulering van grondbezit; benadrukt in dit 

verband dat de toegang tot landbouwgrond en het gebruik van traditionele 

landbouwmethoden door kleinschalige landbouwers ernstig bedreigd worden; 

13. betreurt de grootschalige concentratie van landeigendom, inclusief de landroof door 

buitenlandse investeerders, die de plaatselijke kleinschalige landbouwers hard treft, 

hetgeen ernstige gevolgen heeft voor de landbouwproductie en dus de voedselprijzen 

opdrijft en bijdraagt tot plaatselijke, regionale en nationale voedselonveiligheid en 

armoede; 

Verandering van landbouwmodel 

14. erkent de rol van de toegang tot water voor landbouwdoeleinden, en het risico van een te 

                                                 
1 Slotverklaring van de wereldtop over voedselzekerheid, FAO, 2009. 
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grote afhankelijkheid van kostbaar water voor irrigatie; wijst in dit verband op de 

noodzaak om verspillende irrigatiepraktijken te beperken en op de belangrijke rol die 

watersparende landbouwtechnieken kunnen spelen bij het voorkomen van 

evapotranspiratie, het behoud van water in een gezonde, levende bodem en het schoon 

houden van drinkwaterbronnen; 

15. erkent de specifieke behoeften van tropische en semi-aride landbouw, met name de 

behoefte aan schaduw voor de gewassen en aan bodembescherming; beschouwt 

extractieve monoculturen als achterhaald en wijst erop dat deze in de NAFSN-

donorlanden steeds meer worden uitgefaseerd; 

16. benadrukt dat moet worden overgestapt op duurzame, gediversifieerde landbouw met 

minder inputafhankelijkheid en bodemdegradatie, alsook een grotere bestendigheid tegen 

de negatieve gevolgen van de klimaatverandering; 

17. benadrukt dat de NAFSN moet leiden tot de vaststelling van een regionaal aangepaste 

landbouwstructuur in de primaire en de verwerkingsfase; 

18. waarschuwt voor een te grote afhankelijkheid, in de initiatieven die door de NAFSN 

worden gefinancierd, van de productie van niet voor consumptie bestemde 

landbouwgoederen in plaats van voedsel, met name grondstoffen voor agrobrandstoffen, 

omdat de productie van deze grondstoffen een negatieve impact kan hebben op de 

voedselveiligheid en de voedselsoevereiniteit van de deelnemende landen; 

19. dringt erop aan dat bij de ontwikkeling van strategieën en actieplannen rekening wordt 

gehouden met lokale kennis en lokale variëteiten, en dat voor de productie van zaad en 

teeltmateriaal natuurlijke technieken worden gebruikt, dit alles in overleg met de lokale 

gemeenschappen; 

Agro-ecologie en boslandbouw 

20. wijst op het aanzienlijke potentieel van hulpbronefficiënte agromilieubenaderingen die 

gericht zijn op de lange termijn en gebaseerd zijn op een hoge soortendiversiteit, een grote 

aanwezigheid van gunstige soorten, de spreiding van risico's en de recycling van afval; 

21. merkt op dat deze landbouwtechnieken, met bevordering van natuurlijke processen zoals 

de vorming van de bovenlaag, de regulering van water en plagen of een gesloten 

nutriëntenkringloop, kunnen zorgen voor productiviteit en fertiliteit op lange termijn, 

tegen lage kosten voor landbouwers en overheidsdiensten; 

22. merkt op dat duurzaam bodembeheer wereldwijd tot 58 % meer voedsel kan produceren1; 

23. pleit voor agromilieubenaderingen, met name voor bodembeheer, zoals permacultuur, 

boslandbouw, gewasrotatie en teelt van tussengewassen, met name gebruikmakend van 

peulvruchten, lage inzaaiing, compostering en grondbedekking, om de levering van 

ecosysteemdiensten te vergroten en zo de productiviteit en fertiliteit op lange termijn te 

vergroten, met gebruikmaking van natuurlijke processen; 

                                                 
1 FAO, Global Soil Partnership. 
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24. merkt de synergieën op tussen de benaderingen op basis van de bodem en op basis van 

bomen en de aanpassing van de agromilieusystemen aan de klimaatverandering; merkt 

met name de grote vraag op naar brandhout, en inzonderheid de vele gebruiken van 

stikstofbindende bomen; 

25. merkt op dat landbouwchemicaliën in de ontwikkelingslanden, bijvoorbeeld degene die 

deelnemen aan de NAFSN, zowel te veel als verkeerd gebruikt kunnen worden; 

26. merkt op dat dit verergerd wordt door ongeletterdheid en een gebrek aan passende 

opleiding en kan leiden tot significant hoge niveaus van residuen van pesticiden in vers 

fruit en verse groenten, alsmede tot vergiftiging en andere effecten op de menselijke 

gezondheid voor landbouwers en hun gezin; 

Toegang tot voedzaam voedsel en water 

27. benadrukt dat evenwichtige voeding van hoge kwaliteit essentieel is, en bevestigt dat 

voeding centraal moet staan bij het (her)opbouwen van voedselsystemen; 

28. herinnert eraan dat energie-inname niet de enige factor mag zijn bij het bepalen van de 

voedingstoestand; 

29. benadrukt het feit dat miljoenen mensen in Afrika, met name kinderen, honger lijden en 

ondervoed zijn, en dat honger en ondervoeding de belangrijkste oorzaken zijn van sterfte 

op het continent; wijst erop dat honger naast landroof en de klimaatverandering een van 

de belangrijkste redenen is die mensen ertoe brengt weg te vluchten van thuis; 

30. erkent de vitale rol van toegang tot schoon drinkwater, en de impact die de landbouw 

daarop kan hebben; 

31. pleit voor beleidsmaatregelen op het gebied van landbouw en voeding die aangepast zijn 

aan de plaatselijke situatie en die de belangen dienen van de maatschappij als geheel, om 

honger en ondervoeding uit te roeien; 

32. wijst op de noodzaak van strategieën om voedselverspilling in de gehele voedselketen te 

verminderen; 

Kritische opmerkingen 

33. verwelkomt de toezeggingen van de NAFSN inzake voedselzekerheid, maar is bezorgd 

dat de gekozen aanpak gebaseerd is op achterhaalde landbouwontwikkelingsmodellen en 

ongelijke machtsverhoudingen; 

34. is bezorgd dat de NAFSN mogelijk niet ten goede komt aan kleine familieondernemingen, 

zoals oorspronkelijk de bedoeling was, maar ertoe bijdraagt dat zij afhankelijk worden van 

dure externe productiemiddelen; 

35. wijst op de gevaren van een deregulering van de zaaigoedsector in de deelnemende 

landen, die ertoe kunnen leiden dat kleinschalige landbouwers te afhankelijk worden van 

zaaigoed en gewasbeschermingsproducten die worden vervaardigd door buitenlandse 

bedrijven; 
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36. laakt dat bij het besluitvormingsproces in de samenwerkingskaders niet alle 

belanghebbenden betrokken waren, maar dat onder meer plattelandsgemeenschappen, 

landarbeiders, kleine landbouwers, vissers en inheemse bevolkingsgroepen werden 

uitgesloten, en dat hun recht op inspraak werd miskend; 

37. stelt dat de Afrikaanse staten als partners in deze alliantie moeten worden behandeld, in 

plaats van ze louter te beschouwen als dienstverleners die de risico's en onzekerheden 

voor particuliere investeerders beperken; 

38. neemt kennis van het G20-rapport van 2011, waarin wordt benadrukt dat door belastingen 

aangedreven investeringen van voorbijgaande aard kunnen blijken te zijn; herinnert eraan 

dat talrijke onderzoeken naar de motivering van investeerders hebben uitgewezen dat 

speciale belastingstimulansen een neutrale of negatieve impact hebben op hun 

investeringsbesluiten1; 

39. merkt op dat Afrikaanse staten door belastingstimulansen, inclusief vrijstelling van 

bedrijfsbelasting in speciale economische zones, belastinginkomsten mislopen die een 

bron hadden kunnen zijn van vitale overheidsinvesteringen in de landbouw, met name in 

voedselzekerheid en voedingsprogramma's2; 

40. betreurt dat de enige indicator die gemeenschappelijk is voor de 10 samenwerkingskaders 

binnen de nieuwe alliantie, de "Doing Business"-index van de Wereldbank is; 

Aanbevelingen – deelnemende landen 

41. roept de deelnemende landen op: 

– de vrijwillige richtsnoeren van de FAO van 2004 voor de geleidelijke toepassing van het 

recht op voldoende voedsel in de context van de nationale voedselzekerheid en de 

beginselen van de FAO van 2014 voor verantwoord investeren in landbouw en 

voedselsystemen ten uitvoer te leggen en zich te houden aan de VN-richtsnoeren inzake 

bedrijfsleven en mensenrechten; 

– ervoor te zorgen dat de jaarlijkse evaluatie van NAFSN-activiteiten verder gaat dan de 

kwaliteit van de investeringen en ook rekening houdt met de kwaliteit van de 

ontwikkelingsimpact, met onder meer aandacht voor doelstellingen op het gebied van 

vrouwenrechten en betrokkenheid van de belanghebbenden, evenwichtige en gezonde 

voeding en veerkracht in de voedselvoorziening; 

– in het kader van de nationale voortgangsverslagen een jaarlijkse evaluatie uit te voeren 

van de tenuitvoerlegging van het samenwerkingskader (Country Cooperation Framework, 

CCF), om na te gaan of de engagementen zijn nagekomen, en deze resultaten ook te 

publiceren; 

– te zorgen voor een op de mensenrechten gebaseerde aanpak van de toewijzing van 

landeigendomsrechten door de goedkeuring en volledige tenuitvoerlegging van de 

                                                 
1 Mwachinga, E. (Werkgroep voor belastingvereenvoudiging, Wereldbankgroep), Resultaten van onderzoek naar 

de motivering van investeerders in de EAC, presentatie in Lusaka op 12.2.2013. 
2 Ondersteuning van de ontwikkeling van effectievere belastingsystemen, een rapport van het IMF, de OESO en 

de Wereldbank aan de G20-werkgroep van 2011. 
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vrijwillige richtsnoeren van de FAO van 2012 voor verantwoord beheer van 

bodemgebruik, visserij en bosbouw (VGGT) in de context van de nationale 

voedselzekerheid; 

– te zorgen voor participerende en inclusieve mechanismen waarbij prioriteit wordt gegeven 

aan de rechten en behoeften van de legitieme houders van rechten op grond, met name 

kleinschalige landbouwers en kleine familieondernemingen; met name te verzekeren dat 

alle gemeenschappen die op terreinen wonen waarvan de eigendom of controle wordt 

overgedragen hiervoor hun vrije, voorafgaande en geïnformeerde toestemming (Free Prior 

and Informed Consent, FPIC) hebben gegeven; 

– een herziening uit te voeren van het overheidsbeleid en de projecten om te voorkomen dat 

deze landroof en niet-productief grondbezit aanmoedigen; 

– bindende nationale maatregelen te nemen tegen landroof, corruptie-gerelateerde 

overdracht van land en het gebruik van land voor speculatieve investeringen; 

– toezicht te houden op de toekenning van landeigendomsrechten en 

certificeringsregelingen om ervoor te zorgen dat deze transparant zijn, dat landeigendom 

niet wordt geconcentreerd en dat de grondstoffen die de gemeenschappen nodig hebben 

hen niet worden ontnomen; 

– ervoor te zorgen dat de financiële steun niet wordt gebruikt voor initiatieven waardoor 

bedrijven lokale gemeenschappen kunnen verplaatsen; 

– gebruik te maken van participatieprocessen om modellen voor 

contractlandbouwregelingen te ontwerpen die afgestemd zijn op de behoeften van de 

lokale gemeenschappen; 

– producentenorganisaties op te richten, te bevorderen en te ondersteunen, zoals bv. 

coöperatieve ondernemingen die de onderhandelingspositie van kleine landbouwers 

versterken, de nodige voorwaarden te scheppen om ervoor te zorgen dat kleine 

landbouwbedrijven door de markten beter worden vergoed, en de uitwisseling van kennis 

en beste praktijken tussen kleine landbouwers te faciliteren; 

– samenwerking tot stand te brengen tussen de binnenlandse landbouwers, plaatselijke 

gemeenschappen, plaatselijke autoriteiten en organisaties van het maatschappelijk 

middenveld om voedselonzekerheid aan te pakken en de bestaansmiddelen van de 

betrokkenen te verbeteren, overleg te plegen met de binnenlandse belanghebbenden en 

ervoor te zorgen dat de lokale actoren volledig bij de uitvoering van het programma 

worden betrokken; 

– meer multi-stakeholderplatformen (boerenorganisaties, betrokken gemeenschappen, 

vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld) in het leven te roepen; 

– ervoor te zorgen dat kleine landbouwers, met name vrouwen, duidelijk omschreven 

rechten op toegang tot land en water hebben en dat zij ten volle van de ontwikkeling 

profiteren; behoorlijk overleg te plegen met veehouders bij het overwegen van door de 

NAFSN gefinancierde investeringen, om grondconflicten te voorkomen en het gebruik 

van de gemeenschapsgrond te optimaliseren; alle acties te richten op de belangen en het 
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potentieel van de lokale kleine landbouwers; 

– voor voldoende overheidsinvesteringen te zorgen met het oog op bestendige, duurzame en 

inclusieve oplossingen; 

– landbouwers de mogelijkheid te bieden om inputafhankelijkheid te voorkomen en eigen 

kweek door de landbouwers te ondersteunen, teneinde de biodiversiteit in de landbouw te 

handhaven en te verbeteren via door de overheid beheerde lokale zaadbanken, door de 

uitwisseling en voortdurende ontwikkeling van lokale zaadvariëteiten, en met name door 

blijk te geven van flexibiliteit in de zaadcatalogi om eigen variëteiten van de landbouwers 

niet uit te sluiten en de instandhouding van traditionele teelten te waarborgen; 

– de toegang tot en uitwisseling van zaaigoed en landbouwproductiemiddelen voor kleine 

landbouwbedrijven, gemarginaliseerde groepen en plattelandsgemeenschappen te 

waarborgen en te bevorderen, en zich te houden aan de internationale overeenkomsten 

over de niet-octrooieerbaarheid van levende organismen en essentiële biologische 

processen, met name wat inheemse stammen en soorten betreft; 

– te voorkomen dat hun voedselproductiesystemen te afhankelijk worden van fossiele 

brandstoffen, om de prijsvolatiliteit te verminderen en de effecten van de 

klimaatverandering te beperken; 

– op lokaal en regionaal niveau korte voedselvoorzieningsketens te ontwikkelen, alsook 

passende opslag- en communicatiestructuur hiervoor, omdat korte ketens het efficiëntst 

zijn om honger en rurale armoede te bestrijden; 

– beleid te ontwikkelen dat duurzame landbouw ondersteunt en meer diverse 

landbouwsystemen bevordert die worden beheerd overeenkomstig de principes van agro-

ecologie, inclusief boslandbouw en geïntegreerde plaagbestrijding; 

– Afrikaanse landbouwers toegang te verlenen tot betaalbare, weinig productiemiddelen 

vergende technologische oplossingen voor specifieke Afrikaanse landbouwtechnische 

uitdagingen; 

– een groter effect en een betere tenuitvoerlegging te verzekeren van de gewenste 

NAFSN-doelstellingen door te investeren in onderwijs, opleiding en 

landbouwvoorlichtingsdiensten, waarbij de nadruk wordt gelegd op 

gemeenschapsgerichte, participerende benaderingen, met als terreinen voeding, 

landeigendom en rechten, alsook boslandbouw en duurzame landbouw met een lage input, 

met inbegrip van duurzame traditionele technieken; 

– een grote diversiteit aan te moedigen van voedzame lokale en, voor zover mogelijk, 

seizoenseigen voedingsgewassen, liefst aan de lokale omstandigheden aangepaste of 

inheemse variëteiten en soorten, waaronder groenten en fruit en noten, om te zorgen voor 

een betere voeding dankzij voortdurende toegang tot gevarieerd, voedzaam en betaalbaar 

voedsel, dat niet alleen qua calorieëninname, maar ook op het vlak van kwaliteit, 

kwantiteit en diversiteit voldoet en strookt met de culturele waarden; 

– ervoor te zorgen dat voedselstrategieën niet alleen gebaseerd zijn op de productie van 

meer voedsel, met name de productie van grote hoeveelheden gewassen die alleen veel 
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calorieën bevatten, omdat een overwicht van dergelijke producten tekorten aan 

voedingsstoffen kan veroorzaken; 

– maatregelen te beletten die de toegang tot passende voeding en voedsel zouden 

belemmeren, met name maatregelen waardoor mensen geen toegang meer krijgen tot en 

geen gebruik meer kunnen maken van hulpbronnen en productiemiddelen die ze nodig 

hebben om te overleven; 

– ervoor te zorgen dat voeding deel uitmaakt van de elementaire openbare diensten 

(waaronder gezondheidszorg, water en sanitaire voorzieningen); 

– zich te verplichten tot de volledige tenuitvoerlegging van de internationale gedragscode 

voor het op de markt brengen van vervangingsmiddelen voor moedermelk en de resoluties 

van de assemblee van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) over de voeding van 

zuigelingen en jonge kinderen; 

– beleid uit te tekenen dat bijdraagt tot een sterkere positie en tot de emancipatie van 

vrouwen op het platteland, specifiek rekening houdend met hun beperkingen op het gebied 

van tijd en mobiliteit; 

– gelijke rechten voor vrouwen en hun participatie in de maatschappij en in de 

besluitvorming te verzekeren, met name wat betreft toegang tot land, financiering en 

hulpbronnen; 

– ervoor te zorgen dat de omvorming van de landbouw vrouwen ten goede komt, door de 

bestrijding van discriminerende gebruiken en de verwijdering van discriminerende 

bepalingen die de toegang tot hulpbronnen belemmeren; 

– in de kaders voor samenwerking tussen landen concrete doelstellingen op te nemen om de 

positie van vrouwen te versterken, alsook een concreet tijdschema voor de 

verwezenlijking daarvan; te kiezen voor een gendervriendelijke aanpak bij de financiering 

en bij de permanente evaluatie van projecten, door gebruik te maken van naar gender 

uitgesplitste gegevens; 

– het genderperspectief op te nemen in officiële statistieken en indices over het beleid 

inzake plattelandsontwikkeling, om goede praktijken te kunnen identificeren en 

strategieën beter te kunnen afstemmen; 

– voor alle initiatieven transparantie- en verantwoordingsmechanismen op te zetten; 

– ervoor te zorgen dat de evaluaties en effectbeoordelingen van alle projecten worden 

uitgevoerd door onafhankelijke instanties, met gebruikmaking van een ruime waaier aan 

indicatoren om de gevolgen voor de voedselzekerheid, voeding en armoede te meten, en 

aldus ook de vooruitgang van elk land in het kader van de NAFSN uitgebreid te 

evalueren; 

– ervoor te zorgen dat financiële, fiscale of administratieve hervormingen investeerders niet 

vrijstellen van een billijke bijdrage aan de belastinggrondslag van de deelnemende landen 

of investeerders een oneerlijk voordeel bieden tegenover kleine landbouwers; 
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– ervoor te zorgen dat hun respectieve regeringen het recht behouden om de eigen 

landbouw- en voedselmarkt te beschermen door middel van passende tarief- en 

belastingregelingen, die absoluut noodzakelijk zijn voor de aanpak van financiële 

speculatie en belastingontwijking; 

– de vrijwillige richtsnoeren voor verantwoord beheer van bodemgebruik, visserij en 

bosbouw ten uitvoer te leggen door middel van participerende en inclusieve mechanismen 

waarbij prioriteit wordt gegeven aan de rechten en de behoeften van de legitieme houders 

van rechten op grond; 

– een herziening uit te voeren van het overheidsbeleid en de projecten om te voorkomen dat 

deze landroof aanmoedigen; 

– beleidsmaatregelen te nemen die verantwoordelijke handel bevorderen en zich te 

verplichten tot de verwijdering van tarifaire belemmeringen die de regionale handel in de 

weg staan; 

Aanbevelingen – EU en lidstaten 

42. roept de EU en de lidstaten, als grootste donor van ontwikkelingshulp ter wereld, op:  

– hun steun aan de NASFN en aan intensieve samenwerking afhankelijk te stellen van de 

bovengenoemde voorwaarden; 

– bedrijven volledige aansprakelijk te maken met betrekking tot mensenrechten en 

grondrechten en met betrekking tot sociale, milieu- en arbeidsnormen, en met name de 

extraterritoriale verplichtingen (ETO's) van staten na te leven door ervoor te zorgen dat 

hun beleid niet bijdraagt tot schending van de mensenrechten in andere landen, en dat 

niet-statelijke actoren de uitoefening van deze rechten niet verhinderen; 

– ervoor te zorgen dat uit de EU afkomstige investeerders respect tonen en de overige 

partners van de alliantie ertoe aanzetten respect te tonen voor de rechten van lokale 

gemeenschappen en de behoeften van kleine landbouwondernemingen, door in de kaders 

voor samenwerking te kiezen voor een op mensenrechten gebaseerde aanpak, inclusief 

waarborgen op het gebied van sociale, milieu- en arbeidsnormen en mensenrechten en 

grondrechten, alsook de grootste transparantie ten aanzien van hun investeringsplannen; 

– ervoor te zorgen dat uit de EU afkomstige investeerders bij het opstellen van 

arbeidscontracten een beleid van maatschappelijk verantwoord ondernemen toepassen en 

hun economisch voordeel niet misbruiken ten nadele van werknemers van lokale 

gemeenschappen; 

– de deelnemende landen ertoe aan te moedigen op democratische wijze hun eigen beleid, 

prioriteiten en strategieën op het gebied van landbouw en voedsel ten uitvoer te leggen in 

het kader van een duurzaam landbouwmodel; 

– te erkennen dat het voor de deelnemende landen een noodzaak is om voedselveiligheid te 

realiseren en hun recht te verdedigen om zo zelfbedruipend mogelijk te zijn; 

– lokale Afrikaanse ondernemingen en belanghebbenden te ondersteunen en te verdedigen 



 

PE575.117v02-00 12/13 AD\1089502NL.doc 

NL 

als belangrijkste actoren en als begunstigden van de NAFSN-initiatieven; 

– het recente WTO-besluit ten uitvoer te leggen om exportsubsidies voor de landbouw af te 

schaffen, omdat deze de lokale markten verstoren en de bestaansmiddelen in de 

ontwikkelingslanden vernietigen; 

– tarifaire belemmeringen te verwijderen waarvan een ontmoedigend effect uitgaat op 

Afrikaanse landen om onverwerkte producten lokaal een meerwaarde te geven; 

– te zorgen voor doeltreffende EU-programma's, waarbij meer aandacht uitgaat naar 

kleinschaliger en meer plaats- of streekgebonden projecten; 

– te overwegen dat bruisende, gezonde plattelandsgemeenschappen en -economieën en 

vruchtbare, productieve en veerkrachtige landbouwsystemen ervoor kunnen zorgen dat 

mensen op het land kunnen blijven leven, en aldus bijdragen tot een grotere mondiale 

stabiliteit door massamigratie te voorkomen; 

43. verzoekt de deelnemende regeringen en investeerders een dialoog over de NASFN aan te 

gaan met het maatschappelijk middenveld, de plaatselijke gemeenschappen en andere 

instanties, ervoor te zorgen dat de akkoorden die gesloten worden op transparante wijze 

beschikbaar zijn in het publieke domein, en te verzekeren dat de relevante 

maatschappelijke organisaties in de besluitvormingsorganen van de NAFSN 

vertegenwoordigd zijn. 
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