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SUGGESTIES 

 

De Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde 

Commissie internationale handel onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 

nemen: 

1. wijst erop dat Australië wereldwijd een van de grootste handelaren in 

landbouwproducten is en solide, op de uitvoer gerichte sectoren heeft ontwikkeld (70 % 

van de productie wordt uitgevoerd naar het buitenland); 

2. wijst erop dat Australië in 2015 wereldwijd de op twee na grootste uitvoerder van 

rundvlees was, de op zeven na grootste uitvoerder van zuivelproducten, de op vier na 

grootste uitvoerder van landbouwgewassen en de op twee na grootste uitvoerder van 

suiker; 

3. wijst erop dat Australië als gevolg van zijn lage productiekosten in de landbouw - die 

resulteren uit de grote omvang van de Australische bedrijven - een zeer competitieve en 

sterk op de uitvoer gerichte landbouwsector bezit, die voortdurend op zoek is naar 

nieuwe internationale afzetmarkten voor zijn producten; benadrukt dan ook dat het 

verkrijgen van een grotere toegang tot de enorme EU-markt, middels de afschaffing of 

vermindering van tarifaire en niet-tarifaire belemmeringen in deze sector, tijdens de 

onderhandelingen zonder twijfel een prioriteit zal zijn voor de Australische producenten 

en exporteurs, en is van mening dat een evenwichtige en uitgebreide 

vrijhandelsovereenkomst waarin de kwetsbaarste sectoren van de Europese landbouw 

worden beschermd, van wederzijds voordeel kan zijn; 

4. benadrukt dat de Europese landbouw van groot belang is voor de instandhouding van de 

plattelandsgemeenschappen en de voedselvoorziening van de Europese bevolking; 

onderstreept dat de boeren en hun bestaan niet als pionnen mogen worden gebruikt in 

onderhandelingen over handelsafspraken; 

5. is van mening dat het creëren van stimulansen voor hoge normen en wederkerigheid en 

de onvoorwaardelijke handhaving van de strenge sociale normen en normen op het 

gebied van productie, milieu en dierenwelzijn alsook de beginselen van duurzame 

landbouw die door de EU-producenten zijn vastgesteld, van essentieel belang zijn voor 

een evenwichtige vrijhandelsovereenkomst, die een aantal mogelijkheden kan bieden 

voor Europese producenten en bevorderlijk kan zijn voor de positie van de EU als 

belangrijke speler op de wereldmarkt; is van mening dat deze normen niet mogen 

worden verlaagd op de interne markt, noch door invoer, noch door uitvoer, en benadrukt 

dat de eerbiediging van duurzame productie en de onvoorwaardelijke vrijwaring van de 

bij EU-wetgeving vastgestelde normen inzake voedselveiligheid, de gezondheid van 

mens en dier, consumentenbescherming en dierenwelzijn onlosmakelijk en onwrikbaar 

deel uitmaken van alle EU-onderhandelingen over vrijhandelsovereenkomsten voor de 

Europese landbouw; 

6. wijst erop dat de mogelijke verdere ontwikkeling van de normen inzake dierenwelzijn 

moet worden gewaarborgd overeenkomstig de opvattingen van de bevolking ten 

aanzien van gezondheids- en ethische kwesties; 
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7. wijst erop dat de wederzijdse erkenning van regels ten aanzien van sanitaire en 

fytosanitaire maatregelen niet mag leiden tot gevaren voor milieu, mensen en dieren, 

bijvoorbeeld door het afschaffen van controles bij de invoer van levensmiddelen en 

diervoeders; 

8. is ingenomen met het feit dat de Commissie haar eerste effectbeoordeling van een 

vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Australië heeft gepubliceerd, maar merkt op 

dat Europese producenten en exporteurs van landbouwproducten als gevolg van 

beperkte invoergegevens, met name betreffende subcategorieën van de vleessector, 

misschien niet in staat zijn hun potentiële winsten en verliezen in te schatten, en betreurt 

dat er geen beoordeling is uitgevoerd per EU-lidstaat en per sector en dat er geen 

informatie voorhanden is over de mogelijke impact op de ultraperifere regio’s en de 

impact van de brexit in verband met de bestaande quota; verwacht dan ook dat een 

bijkomende gedetailleerde analyse zal worden uitgevoerd om deze ontbrekende 

gegevens te verschaffen, en stelt daarnaast bezorgd vast dat de grootste afname in 

sectorale productie in de EU volgens de studie naar verwachting betrekking zal hebben 

op vlees van herkauwers; 

9. benadrukt dat Australië voor Europese exporteurs van landbouwproducten een nieuwe 

afzetmarkt vormt van 23 miljoen consumenten, hetzij ruim 20 keer kleiner dan de 

Europese markt, en dat de offensieve landbouwbelangen van Europa beperkt blijven tot 

de bescherming van geografische aanduidingen en nicheproducten en afhankelijk zijn 

van de opheffing van niet-tarifaire belemmeringen; vraagt dan ook dat de Commissie dit 

terdege in aanmerking neemt; 

10. maakt zich zorgen over het gevaar van een ernstig onevenwicht in de bepalingen inzake 

landbouw van de overeenkomst, in het nadeel van de landbouwproducenten in de EU, 

en benadrukt dat de landbouw niet mag worden gebruikt als een onderhandelingstroef 

om een grotere toegang tot de Australische markt te verkrijgen voor niet-agrarische 

goederen en diensten; 

11. merkt op dat de Australische landbouwbedrijven de kosten van de elektronische 

identificatie van schapen, voor nitraten kwetsbare zones of het verbranden van 

gestorven dieren niet hoeven te dragen en pleit ervoor dit duidelijk door middel van 

etiketten aan te geven; 

12. onderstreept dat het voorzorgsbeginsel, dat aan de EU-regelgeving inzake 

voedselveiligheid ten grondslag ligt, en de ketenbenadering ("van boer tot bord") met 

strengere EU-regels, alsmede de sanitaire en fytosanitaire normen en procedures van de 

EU overeind moeten blijven in het kader van de onderhandelingen; 

13. vestigt de aandacht op de kwetsbaarheid van sommige sectoren van de Europese 

landbouw, zoals rundvlees, kalfsvlees, lamsvlees, geiten- en schapenvlees, suiker, 

honing, granen en zuivelproducten, en op het feit dat verscheidene van deze sectoren 

recent grote crisissen hebben gekend waarvoor met spoed bijzondere steunmechanismen 

zijn moeten worden ingevoerd, en is van mening dat een verdere openstelling van de 

markt in deze sectoren nieuwe negatieve en ontwrichtende gevolgen kan hebben voor 

de Europese producenten; verzoekt de Commissie daarom gelĳke 

concurrentievoorwaarden te scheppen, en producten waarvoor rechtstreekse 

concurrentie de EU-landbouwproducenten zou blootstellen aan buitensporige of 
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onhoudbare druk, als kwetsbaar te beschouwen, en pleit in het licht van de 

competitiviteit van de Australische sector voor de opname van pertinente en 

doeltreffende bilaterale vrijwaringsmaatregelen, overgangsperioden en passende 

quotabeperkingen om te voorkomen dat er zich invoerpieken voordoen die Europese 

producenten in kwetsbare sectoren of met een klein of middelgroot bedrijf ernstige 

schade toebrengen of dreigen toe te brengen; 

14. is van mening dat de EU zich voor de meest kwetsbare landbouwproducten, zoals 

zuivelproducten, rund-, kalfs- en schapenvlees en bijzondere suikers, moet onthouden 

van enigerlei toezegging, met als doel gelijke concurrentievoorwaarden te scheppen, en 

deze producten buiten de onderhandelingen moet houden; 

15. benadrukt dat handelsovereenkomsten alleen op basis van wederzijdse voordelen 

kunnen worden gesloten, en vraagt de Commissie met klem permanente bescherming te 

bieden tegen dreigingen als gevolg van geliberaliseerde invoer, onder meer door in de 

overeenkomst bepalingen op te nemen met betrekking tot vrijwaringsclausules die 

middels eenvoudige en flexibele mechanismen zouden worden geactiveerd wanneer de 

invoer uit Australië de vastgestelde drempels overschrijdt en het evenwicht op de 

Europese markt buitensporig verstoort, en door een bilaterale vrijwaringsclausule van 

onbeperkte duur op te nemen voor de landbouwsector; 

16. hoopt dat de maatregelen die de Europese Unie heeft genomen ten aanzien van de in 

crisis verkerende zuivelsector door Australië niet zullen worden beschouwd als 

staatssteun (zoals in het verleden al is gebeurd bij de tomatensector) en derhalve worden 

gebruikt als excuus om de toegang van Europese producten tot de Australische markt te 

beperken; 

17. verzoekt de Commissie alle lopende handelsgeschillen tussen de Europese Unie en 

Australië op te lossen alvorens onderhandelingen over landbouwaangelegenheden te 

openen, zoals onder meer de omstreden antidumpingmaatregelen die de Australische 

autoriteiten hebben opgelegd aan Europese tomatenverwerkende bedrijven; 

18. benadrukt dat het van belang is dat er gemeenschappelijke criteria voor de kwaliteits- en 

veiligheidsnormen van voor de handel bestemde landbouwproducten worden 

vastgesteld; 

19. wijst er met name op dat lammeren in de Europese Unie alleen mogen worden 

verhandeld op de leeftijd van zes of negen maanden, terwijl dat in Australië ook nog 

kan als ze ouder zijn (twaalf maanden); beklemtoont dat in de toekomstige 

overeenkomst een leeftijdsgrens van zes of negen maanden moet worden vastgelegd 

voor de legale verkoop van lammeren van buiten de EU op de interne markt van de EU; 

20. beklemtoont dat niets in de overeenkomst de partijen ervan mag weerhouden zelfstandig 

maatregelen te treffen en legitieme beleidsdoelstellingen uit te voeren, waaronder 

doelen en waarborgen op sociaal en ecologisch gebied en op het gebied van de 

volksgezondheid; 

21. wijst op het cumulatieve effect van de door de EU gedane handelsconcessies op het 

gebied van landbouw, zowel in een multilateraal als in een bilateraal kader; vraagt 

daarom dat alle landbouwconcessies van de EU in het kader van de beoogde 
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onderhandelingen worden geëvalueerd met volledige inachtneming van de concessies 

die reeds zijn gedaan aan de WTO (zoals compensatie voor met hormonen behandeld 

rundvlees) en aan Canada (in het kader van de Brede Economische en 

Handelsovereenkomst - CETA), alsook de concessies die binnenkort zouden kunnen 

worden gedaan aan het Mercosur, Mexico, Nieuw-Zeeland en de Verenigde Staten 

(indien de onderhandelingen over het trans-Atlantisch partnerschap voor handel en 

investeringen - TTIP - worden hervat); merkt bovendien op dat de Europese markt zo 

goed als verzadigd is voor wat rund- en kalfsvlees betreft, doordat sinds CETA de totale 

toegekende contingenten de in de jaren 2000 op 300 000 ton vastgestelde 

absorptiedrempel hebben bereikt, en doordat de binnenlandse consumptie in Europa 

afneemt; benadrukt tot slot dat uit de studie van de Commissie over het cumulatieve 

effect van toekomstige handelsovereenkomsten blijkt dat het Europese handelstekort 

voor rund- en kalfsvlees bij liberalisering kan verdubbelen tot bijna 0,9 miljard EUR; 

22. vraagt de Commissie een geharmoniseerde aanpak te blijven volgen, die in evenwicht is 

met de aanpak in het kader van de onderhandelingen met Nieuw-Zeeland die 

tegelijkertijd plaatsvinden, met inachtneming van de kenmerkende verschillen tussen de 

twee markten; 

23. herinnert eraan dat alle tariefcontingenten die aan Australië kunnen worden toegekend, 

na de brexit van toepassing zullen zijn voor een kleinere communautaire markt; 

verzoekt de Commissie tijdens de onderhandelingen met Australië rekening te houden 

met de lopende brexitonderhandelingen en de gevolgen van de brexit voor de 

landbouw- en levensmiddelensector van de EU, met name in sectoren waarin het 

Verenigd Koninkrijk een groot deel van de consumptie en/of invoer voor zijn rekening 

neemt; beklemtoont dat de EU vanaf nu zorgvuldig rekening moet houden met de brexit 

bij de afweging of zij in nieuwe handelsovereenkomsten concessies kan doen, en zo ja, 

welke, en indien nodig het onderhandelingsmandaat moet herzien; 

24. verzoekt de Commissie op de Australische markt voor passende rechtsbescherming te 

zorgen ten behoeve van de geografische aanduidingen en kwaliteitsproducten van de 

landbouw van de Europese Unie, alsook maatregelen vast te stellen ter bestrijding van 

oneigenlijk gebruik en misleidende informatie en praktijken; verzoekt de Commissie 

tevens te zorgen voor bescherming inzake de etikettering, de traceerbaarheid en de 

werkelijke oorsprong van landbouwproducten als onlosmakelijk bestanddeel van een 

evenwichtige overeenkomst; 

25. benadrukt dat het noodzakelijk is maatregelen op te nemen ter bestrijding van namaak 

van landbouwproducten; 

26. erkent dat het belang voor de EU van een overeenkomst met Australië waarmee de 

tarifaire belemmeringen voor bepaalde verwerkte landbouwproducten zouden kunnen 

worden verminderd, eventuele buitensporig strenge sanitaire controles zouden kunnen 

worden versoepeld en geografische aanduidingen doeltreffend zouden kunnen worden 

erkend en beschermd, maar is van mening dat duidelijke bepalingen ter vrijwaring van 

een zo groot mogelijk aantal geografische aanduidingen, onder meer voor wijn, 

inclusief wijnen die al onder het toepassingsgebied van de bilaterale overeenkomst 

tussen de EU en Australië inzake de handel in wijn vallen, alsook voor gedistilleerde 

dranken en andere levensmiddelen, evenals de bescherming van kwetsbare sectoren 
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absolute voorwaarden moeten vormen voor een dergelijke overeenkomst; herinnert de 

Commissie er evenwel aan dat het onaanvaardbaar zou zijn om de belangen van de 

Europese landbouw op te offeren om tot een overeenkomst te kunnen komen, en dat de 

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling van het Europees Parlement conform 

artikel 207, artikel 3, van het VWEU op de hoogte moet worden gehouden van de 

voortgang van de onderhandelingen betreffende alles wat verband houdt met landbouw, 

en benadrukt dat de Commissie tijdig en met volledige openheid moet interageren met 

alle belanghebbenden uit de agrarische wereld over alle aspecten van de 

onderhandelingen en haar mandaat openbaar moet maken. 
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