
 

AD\1097132NL.doc  PE580.516v02-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

Europees Parlement 
2014-2019  

 

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 
 

2015/2105(INI) 

7.6.2016 

ADVIES 

van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 

aan de Commissie internationale handel 

inzake een nieuw op te stellen toekomstgerichte en innovatieve strategie voor 

handel en investeringen 

(2015/2105(INI)) 

Rapporteur voor advies: Esther Herranz García 

 



 

PE580.516v02-00 2/9 AD\1097132NL.doc 

NL 

PA_NonLeg 



 

AD\1097132NL.doc 3/9 PE580.516v02-00 

 NL 

SUGGESTIES 

De Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde 

Commissie internationale handel onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 

nemen: 

1. is van mening dat het gemeenschappelijk landbouwbeleid sinds de inwerkingtreding ervan 

in 1962 een pijler van het EU-beleid is; herinnert eraan dat de EU sinds de invoering van 

het GLB aandringt op "communautaire preferentie", waarbij de voorkeur wordt gegeven 

aan producten van oorsprong uit de lidstaten; 

2. wijst erop dat het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de EU ingaat tegen de 

belangrijkste vormen van landbouwbeleid in de wereld, waarbij de steun voor 

landbouwers rechtstreeks verband houdt met de prijzen of productievolumes en een 

contracyclische aard heeft; is van mening dat het in dit verband belangrijk is te 

onderhandelen over vrijhandelsakkoorden op landbouwgebied waardoor de Europese 

landbouw- en plattelandssector niet wordt gedestabiliseerd; 

3. onderstreept dat de handel in landbouwproducten en de agrovoedingssector cruciaal zijn 

voor het bevorderen van economische groei en het creëren van werkgelegenheid, in het 

bijzonder in plattelandsgebieden; benadrukt dat investeringen in de sector en het 

bevorderen van de positie van de EU als belangrijke speler op de wereldmarkt essentieel 

zijn voor de toekomst van de landbouw in de Unie; 

4. is zich bewust van het feit dat landbouwers in de EU in de toekomst het hoofd zullen 

moeten bieden aan belangrijke uitdagingen op handelsgebied, en is van mening dat het 

bestaan van een stabiel gemeenschappelijk Europees kader ter ondersteuning van 

landbouwers in de EU via het GLB daarom een essentiële voorwaarde is om investeringen 

te stimuleren en bij te dragen tot groei in de agrovoedingssector; 

5. juicht toe dat in de mededeling "Handel voor iedereen" van de Commissie wordt 

verwezen naar de agrovoedingssector als een sector waarvoor de exportkansen cruciaal 

zijn, die actief moet worden bevorderd via een nieuwe gemeenschappelijke handels- en 

investeringsstrategie; 

6. benadrukt hoe belangrijk het is te zorgen voor meer coherentie tussen de voorgestelde 

maatregelen in het kader van de nieuwe handelsstrategie van de Unie en de maatregelen 

die worden genomen binnen het GLB, teneinde een toereikend inkomen voor landbouwers 

te garanderen en een Europees productiemodel te handhaven waarin het milieu, het 

dierenwelzijn, de voedselveiligheid en het territoriaal evenwicht worden geëerbiedigd; 

wijst er nogmaals op dat de economische en sociale levensvatbaarheid van het Europees 

landbouwmodel moet worden gewaarborgd, zoals het Parlement reeds heeft benadrukt in 

zijn resolutie van 8 juli 2015 over het TTIP; 

7. betreurt dat in de mededeling "Handel voor iedereen" de multifunctionele aard en 

specifieke gevoeligheden van de landbouwsector niet uitdrukkelijk worden erkend als 

kernelement waarmee rekening moet worden gehouden bij de ontwikkeling van het 

handelsbeleid van de EU; 
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8. acht het openen van nieuwe markten voor landbouwproducten uit de EU, zoals 

zuivelproducten, vlees en levende dieren en groenten en fruit, belangrijk in de huidige 

context van landbouwcrises; benadrukt dat er nieuwe afzetmarkten met een grote 

koopkracht in kaart moeten worden gebracht; 

9. moedigt ertoe aan om uitsluitend te onderhandelen over en goedkeuring te hechten aan 

evenwichtige bilaterale of multilaterale akkoorden met derde landen die waarschijnlijk 

een adequate bescherming van gevoelige sectoren en van alle Europese 

landbouwproducenten kunnen waarborgen; is een groot voorstander van de uitsluiting van 

sectoren die ernstig nadeel zouden kunnen ondervinden; 

10. is van mening dat de traceerbaarheid van landbouwproducten en doeltreffende 

oorsprongsregels moeten worden verdedigd in de VHO-onderhandelingen, waarbij wordt 

vermeden dat die regels worden ondermijnd door andere akkoorden tussen de VHO-

partners van de EU en andere derde landen; verzoekt de Commissie in dit verband 

gevoelige landbouwproducten uit te sluiten van alle vormen van cumulatie van 

oorsprongsregels; herinnert de Commissie eraan dat het doel van de VHO-

onderhandelingen het vergemakkelijken van de handel in echte EU-producten en 

producten van de VHO-partners van de EU is; 

11. acht het noodzakelijk rekening te houden met de specifieke beperkingen van kleine 

landbouwers en kwetsbare gebieden; is van mening dat de EU haar sterke handelsmerk 

van hoogwaardige productie moet handhaven; is voorstander van uitvoerig overleg met 

belanghebbenden in de Europese agrovoedingssector alvorens eventuele nieuwe 

onderhandelingen over vrijhandel te openen; 

12. is van mening dat de EU-markt dankzij de VHO die binnenkort met Canada wordt 

gesloten en de overeenkomsten met de VS en Mercosur waarover momenteel wordt 

onderhandeld of die met Australië en Nieuw-Zeeland zijn gepland, zal worden geopend 

voor landbouwproducenten met het grootste concurrentievermogen ter wereld en voor 

degenen met het grootste exportvermogen; verzoekt de Commissie derhalve om gevoelige 

landbouwproducten op adequate wijze te beschermen; 

13. herinnert eraan dat de VS nog steeds de grootste afzetmarkt van de EU voor 

landbouwproducten is; verzoekt de Commissie erop toe te zien dat de TTIP-

onderhandelingen leiden tot een ambitieuze, veelomvattende en evenwichtige handels- en 

investeringsovereenkomst van hoge kwaliteit die duurzame en inclusieve groei van de 

landbouwsector van de EU bevordert, alsmede intensiever handelsverkeer; 

14. acht het noodzakelijk de meerwaarde van landbouw te versterken en promotiecampagnes 

te bevorderen met het oog op het openen van nieuwe markten; benadrukt bovenal dat het 

onontbeerlijk is met name de steun ter bevordering van de Europese kwaliteitsregelingen 

te versterken, aangezien de EU daarmee de beste reputatie op de wereldmarkt heeft 

opgebouwd, hetgeen indirect ten goede komt aan de gehele Europese landbouw; 

15. acht het echter van groot belang om met name wat betreft de consumptie van groenten en 

fruit de binnenlandse vraag te stimuleren, aangezien in 24 van de 28 lidstaten minder 

wordt geconsumeerd dan de door de Wereldgezondheidsorganisatie aanbevolen dagelijkse 

hoeveelheid van 400 gram; 
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16. is ingenomen met het feit dat de Commissie de stagnerende voortgang van de Doha-

ontwikkelingsagenda (DDA) realistisch heeft ingeschat; is van mening dat multilaterale 

onderhandelingen weliswaar onmisbaar zijn, maar dat de DDA duidelijk niet heeft 

voldaan aan de verwachtingen van de Europese agrovoedingssector, ondanks de 

unilaterale concessies die de EU bijvoorbeeld heeft gedaan tijdens de tiende ministeriële 

conferentie in Nairobi; verzoekt de EU derhalve een nieuwe en effectievere strategie te 

ontwikkelen voor multilaterale onderhandelingen in het kader van de WTO; 

17. onderstreept hoe belangrijk de associatieovereenkomsten/diepe en brede 

vrijhandelsovereenkomsten met Georgië, Moldavië en Oekraïne zijn voor de 

landbouwsector van de EU, en verzoekt de Commissie en de lidstaten erop toe te zien dat 

deze overeenkomsten spoedig en volledig ten uitvoer worden gelegd; 

18. is van mening dat erkend moet worden dat de commissaris voor landbouw bij het voeren 

van handelsbesprekingen die rechtstreeks raken aan Europese landbouwbelangen een 

leidende rol speelt voor wat alle landbouwaspecten betreft; is van mening dat er, met het 

oog op het beginsel van collegialiteit in de Commissie, nooit een besluit over het sluiten 

van handelsakkoorden mag worden genomen wanneer de bevoegde commissaris oordeelt 

dat dit besluit indruist tegen de fundamentele belangen van de EU-landbouw; 

19. benadrukt dat de landbouw een uiterst strategische politieke kwestie vormt, dat de 

voedselzekerheid en de levensstijl van alle Europeanen afhankelijk zijn van landbouw, en 

dat de handelsstrategie van de EU afgestemd moet zijn op de doelstellingen van het GLB, 

zoals uiteengezet in artikel 39 VWEU; verwerpt daarom alle onderhandelingen waarbij de 

door de Europese agrovoedingssector geleverde investeringsinspanningen kunnen worden 

gedwarsboomd of de Europese landbouw als louter wisselgeld wordt geofferd; verzoekt 

de Commissie landbouwbelangen niet langer op te offeren ten gunste van belangen van de 

industrie- en dienstensector; 

20. betreurt voorts situaties waarin landbouwers de consequenties ondervinden van politieke 

conflicten waarvan de oorsprong niet in de landbouw ligt; 

21. wijst op de dreiging die uitgaat van het cumulatieve effect van tariefconcessies, of deze nu 

het resultaat zijn van multilaterale of bilaterale onderhandelingen of van autonome stelsels 

zoals het SAP; herinnert eraan dat voor 71 % van de in de EU ingevoerde 

landbouwproducten en levensmiddelen al een nultarief geldt; 

22. is van mening dat handelsakkoorden vrijwaringsclausules moeten bevatten met betrekking 

tot bepaalde bepalingen die kunnen worden geactiveerd door vereenvoudigde en flexibele 

mechanismen; 

23. verzoekt de Commissie behoedzaam te werk te gaan bij de voorbereiding of herziening 

van markttoegangsaanbiedingen in handelsbesprekingen, en een strategie ter bescherming 

van gevoelige sectoren vast te stellen; dringt erop aan dat dergelijke aanbiedingen 

stelselmatig gebaseerd zijn op een grondige onafhankelijke beoordeling van de gevolgen 

voor de EU-landbouwsector van de nieuwe handelsconcessies aan derde landen; 

24. herinnert eraan dat de Commissie een afzonderlijke effectbeoordeling moet voorleggen 

van elk nieuw voorstel voor een handelsakkoord, met inbegrip van analyses van de 

gevolgen voor lokale en regionale markten; ziet daarom uit naar de resultaten van de 
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effectbeoordeling inzake het cumulatieve effect van de diverse contingenten voor 

gevoelige producten die reeds aan onze partners zijn toegekend, waarover nog wordt 

onderhandeld of die op de planning staan, zoals toegezegd door de Commissie tijdens de 

bijeenkomst van de Landbouwraad van 11 april 2016; 

25. spoort de Commissie aan haar bevindingen tijdig aan het Parlement toe te zenden en het 

standpunt van het Parlement af te wachten alvorens een commercieel aanbod te 

aanvaarden of voor te stellen, en commerciële aanbiedingen waarover reeds wordt 

onderhandeld of die worden voorbereid te wijzigen of in te trekken indien een 

effectbeoordeling ervan negatieve gevolgen uitwijst voor gevoelige sectoren; verzoekt de 

Commissie een balans op te maken van de opening van de EU voor de wereldmarkt voor 

landbouwproducten; 

26. benadrukt dat de agrovoedingssector van de EU een efficiënte sector in de economie van 

de Unie is die zich onderscheidt door kwaliteit, diversiteit en innovatie in de productie, en 

die een belangrijke bijdrage levert aan de voedselveiligheid; 

27. is van mening dat bijzondere aandacht moet uitgaan naar de bescherming van kleine en 

middelgrote landbouwbedrijven, zowel tijdens de onderhandelingen over de akkoorden als 

bij de analyse van de effectbeoordelingen ervan; 

28. is van mening dat de Commissie het Parlement duidelijke en betrouwbare 

douanegegevens moet verstrekken betreffende producten die de Unie binnenkomen, en dat 

toezicht op deze producten moet worden gehouden; 

29. benadrukt dat de hoge Europese normen op het gebied van milieu, voedselveiligheid, 

dierenwelzijn en sociale omstandigheden, die onze maatschappelijke waarden 

weerspiegelen en door de Europese consument worden geëist, de landbouwers in de EU in 

economisch opzicht benadelen ten opzichte van landbouwers uit derde landen vanwege 

hun productiemodellen, de omvang van hun productiestructuren en hun meestal minder 

hoge normen; is van mening dat handelsakkoorden bevorderlijk zouden moeten zijn voor 

een gelijk speelveld tussen de verschillende handelspartners, zodat de landbouwers in de 

EU optimaal kunnen profiteren van de tariefconcessies zonder daarbij te worden 

blootgesteld aan oneerlijke concurrentie; 

30. benadrukt dat de EU-normen op het gebied van voedselveiligheid en milieu moeten 

worden beschermd door toepassing van wederkerigheidsmechanismen en handhaving van 

fundamentele waarden zoals het voorzorgsbeginsel, duurzame landbouw en een hoge mate 

van traceerbaarheid en productetikettering; wijst erop dat de normen inzake dierenwelzijn 

internationaal sterk uiteenlopen, en veroordeelt het gebruik van de kleinste gemene deler 

bij handelsakkoorden; 

31. benadrukt de behoefte aan strengere invoercontroles en versterkte controles door het 

Voedsel- en Veterinair Bureau met betrekking tot de productie- en afzetomstandigheden 

in landen die naar de EU uitvoeren, teneinde ervoor te zorgen dat de EU-voorschriften 

worden nageleefd; 

32. wijst op de gebrekkige bescherming van het dierenwelzijn in veel ontwikkelde 

handelspartnerlanden van de EU, zoals in het geval van de VS, die niet beschikken over 

federale wetgeving ter bescherming van landbouwhuisdieren voordat de slacht 
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plaatsvindt; verzoekt de Commissie bij alle lopende en toekomstige bilaterale en 

multilaterale onderhandelingen over handelsakkoorden het dierenwelzijn aan de orde te 

stellen als punt van zorg bij de handel, waarbij alle ingevoerde dierlijke producten uit 

ontwikkelde landen moeten voldoen aan de EU-wetgeving inzake dierenwelzijn, en 

ingevoerde producten uit ontwikkelingslanden aan equivalente normen moeten voldoen; 

33. benadrukt dat er bij de handelsbesprekingen tussen de EU en derde landen bijzondere 

aandacht moet worden besteed aan het gebruik van bestrijdingsmiddelen, met name aan de 

verschillende benaderingen van het gebruik ervan, aangezien de normen voor het gebruik 

van bestrijdingsmiddelen in de EU aanzienlijk strenger zijn dan in derde landen; 

34. benadrukt dat moet worden gewaarborgd dat in onderhandelingen over akkoorden met 

derde landen niet wordt voorzien in bepalingen op grond waarvan waarborgen die 

momenteel in de EU aan consumenten van de landbouw- en voedingssector worden 

geboden, kunnen worden beperkt of afgezwakt, in het bijzonder wat betreft het gebruik 

van producten die zijn afgeleid van ggo's of voortkomen uit klonen;  

35. verlangt dat landbouwproducten in de EU alleen worden toegelaten wanneer de 

ingevoerde producten voldoen aan de Europese normen voor consumentenbescherming, 

dierenwelzijn en milieubescherming, en aan minimale sociale normen; 

36. verzoekt de Commissie in geen geval toe te staan dat er landbouwproducten worden 

ingevoerd onder de werkelijke kosten van het produceren en het op de markt brengen voor 

verkoop aan het publiek ervan, teneinde elke vorm van sociale, economische en 

milieudumping te voorkomen; 

37. hamert erop dat consumenten accurate informatie moeten krijgen over de eigenschappen 

van de verhandelde producten; 

38. dringt erop aan dat de Commissie, aangezien beschermde geografische aanduidingen een 

van de grootste concurrentievoordelen van de Europese landbouw zijn en er voor 

producten uit derde landen ook een verzoek om bescherming uit hoofde van de EU-

regeling voor geografische aanduidingen kan worden ingediend, in dit verband een 

krachtig standpunt inneemt in alle lopende onderhandelingen, met inbegrip van de TTIP-

onderhandelingen; is voorts van mening dat akkoorden waarin de geografische 

aanduidingen niet worden beschermd niet mogen worden ondertekend; 

39. betreurt dat op grond van kort geleden afgeronde of lopende onderhandelingen, slechts 

een korte lijst van geografische aanduidingen van de EU door onze handelspartners wordt 

beschermd; verzoekt de Commissie daarom voorschriften op te stellen om een hoog 

niveau van bescherming te waarborgen voor alle geografische aanduidingen van de EU op 

de markten van derde landen waarmee onderhandelingen worden gevoerd, evenals 

geschikte uitvoeringsmaatregelen; 

40. merkt op dat de bescherming en erkenning van geografische aanduidingen in derde landen 

van groot belang kan zijn voor de gehele landbouw- en voedingssector van de EU, en is 

van oordeel dat alle handelsakkoorden moeten voorzien in beschermingsmaatregelen en 

maatregelen ter bestrijding van namaak; 

41. betreurt in dit verband dat in het kader van het handelsakkoord met Canada een aantal 
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belangrijke aanduidingen die op Europees niveau worden beschermd als soortnamen of 

semi-soortnamen zijn behandeld; spoort de Commissie er in dit verband toe aan bij 

handelsbesprekingen die landen te ondersteunen die nog geen regelingen hebben 

ingevoerd voor de bescherming van geografische aanduidingen, opdat deze doeltreffende 

stelsels kunnen invoeren die verenigbaar zijn met de bestaande EU-bepalingen; 

42. benadrukt dat er vooruitgang moet worden geboekt met betrekking tot sanitaire, 

fytosanitaire en andere niet-tarifaire obstakels voor de handel in landbouwproducten bij 

alle onderhandelingen over vrijhandel, met name wat de door de EU getrokken rode lijnen 

betreft die van invloed kunnen zijn op de gezondheid van de consument; 

43. benadrukt dat handelsbesprekingen onder geen beding mogen worden gebruikt om EU-

wetgeving te wijzigen; 

44. benadrukt dat in het kader van de TTIP- en andere lopende onderhandelingen over 

regelgevingskwesties die thans worden gevoerd, bredere internationale samenwerking op 

het gebied van regelgeving bij landbouwvraagstukken moet worden geïntensiveerd, 

hetgeen tevens een positieve uitwerking op derde landen kan hebben, in het bijzonder op 

ontwikkelingslanden; 

45. benadrukt dat de EU innovatie moet aanmoedigen om de productiviteit te verbeteren, 

teneinde het hoofd te bieden aan de groei van de wereldbevolking, door steun te bieden 

aan initiatieven die onder meer de strijd tegen de klimaatverandering aangaan en een 

betere aanpassing van landbouwers aan milieuproblemen in het algemeen nastreven. 
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