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B9-0204/2019

Resolutie van het Europees Parlement over maatregelen om de effecten op de Europese 
landbouw van de uitspraak van de WTO over het Airbusgeschil aan te pakken
(2019/2895(RSP))

Het Europees Parlement,

– gezien het besluit van de scheidsrechter van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) in het 
kader van het Airbus-subsidiegeschil (DS316) van 2 oktober 2019, waarbij de VS 
tegenmaatregelen op de uitvoer van de EU mogen treffen ter waarde van 
7,5 miljard USD (6,8 miljard EUR),

– gezien het formele besluit van het orgaan voor geschillenbeslechting van de WTO van 
14 oktober 2019, waarbij groen licht wordt gegeven voor deze sancties,

– gezien het besluit van de VS om met ingang van 18 oktober 2019 een nieuw tarief in te 
voeren van 25 % ad valorem voor sommige landbouwproducten en van 10 % ad 
valorem voor niet-landbouwproducten,

– gezien artikel 132, lid 2, van zijn Reglement,

A. overwegende dat landbouwproducten in 2018 goed waren voor 7,0 % van de totale 
waarde van de uitvoer van goederen door de EU-281; overwegende dat dranken, 
alcoholhoudende vloeistoffen en azijn met 31 miljard EUR de belangrijkste 
uitvoercategorie in waarde waren2;

B. overwegende dat de VS de belangrijkste bestemming voor de uitvoer van 
landbouwproducten uit de EU-28 is, in 2018 goed voor 22,3 miljard EUR3; 
overwegende dat deze uitvoer een positieve handelsbalans met de VS helpt te 
behouden; overwegende dat dit 16,2 % van de totale handel in levensmiddelen van de 
EU-28 buiten de EU uitmaakt;

C. overwegende dat de EU-uitvoer van landbouwproducten en levensmiddelen met een 
waarde van 4,3 miljard EUR (60 % van de totale waarde van de tegenmaatregelen) zal 
worden getroffen door de nieuwe heffingen, die zullen neerkomen op 1,1 miljard EUR;

D. overwegende dat het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Spanje, Italië, Duitsland en 
Ierland in die volgorde de belangrijkste landen zijn waarop het besluit van de VS 
betrekking heeft, en dat zij goed zijn voor 97 % van de totale uitvoer waarop de nieuwe 
tarieven van toepassing zijn; overwegende dat ook de agrovoedingssector in andere 

1 Europese Commissie, “Monitoring Agricultural Policy”, MAP 2019-1, 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/news/documents/agri-food-trade-2018_en.pdf , 
blz. 5.
2 Europese Commissie, “Extra EU trade in agricultural goods”, gegevens van maart 2019 
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Extra-EU_trade_in_agricultural_goods#Context 
3 Europese Commissie, DG Handel, “Country Overview USA”, 3 juni 2019 
https://webgate.ec.europa.eu/isdb_results/factsheets/country/overview_usa_en.pdf 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/news/documents/agri-food-trade-2018_en.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Extra-EU_trade_in_agricultural_goods%23Context
https://webgate.ec.europa.eu/isdb_results/factsheets/country/overview_usa_en.pdf
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EU-lidstaten zal worden getroffen;

E. overwegende dat de belangrijkste landbouwproducten waarop de sancties van de WTO 
gericht zijn, EU-producten met een hoge waarde betreffen (zoals Schotse whisky, wijn, 
zuivelproducten als boter en kaas, en olijfolie);

F. overwegende dat landbouwers en marktdeelnemers in de agrovoedingsketen het 
slachtoffer zijn van een handelsconflict dat zijn oorsprong vindt in een trans-Atlantische 
controverse over industriële subsidies voor Airbus en Boeing; overwegende dat 
sommige lidstaten waarop de sancties gericht zijn, zoals Italië en Ierland, niet eens 
deelnemen aan het Airbus-consortium;

G. overwegende dat het besluit van de VS voor sommige sectoren, zoals de olijfoliesector, 
de toch al kwetsbare situatie van de interne markt verder in gevaar zal brengen, terwijl 
het voor andere goed functionerende sectoren, zoals de wijnsector, op de hele markt tot 
ernstige verstoringen dreigt te leiden;

H. overwegende dat de Amerikaanse tegenmaatregelen zullen leiden tot meer instabiliteit 
op de interne markt van de EU, die reeds te kampen heeft met de verstoring vanwege 
het Russische embargo en zich moet voorbereiden op de mogelijke economische 
gevolgen van de terugtrekking van het VK uit de EU;

I. overwegende dat de huidige exportgerichtheid van de EU bijdraagt tot systematische 
overproductie en lage prijzen af boerderij, wat belangrijke factoren zijn in de 
aanhoudende instabiliteit van bepaalde sectoren;

J. overwegende dat voor de programmeringsperiode 2014-2018 meer dan 
1 094 miljoen EUR bestemd was voor afzetbevordering in het kader van nationale 
steunprogramma’s voor de wijnsector4, goed voor 18 % van de middelen; overwegende 
dat in mediaberichten werd benadrukt dat, via promotiecampagnes, een aanzienlijk deel 
van de GLB-uitgaven wordt gebruikt ter ondersteuning van de 
afzetbevorderingsactiviteiten van grote multinationals in derde landen;

K. overwegende dat de menselijke gezondheid centraal zou moeten staan bij de 
ontwikkeling en uitvoering van een coherent landbouw- en voedselbeleid, en dat bij het 
opzetten van promotionele activiteiten met behulp van EU-middelen rekening zou 
moeten worden gehouden met verbeteringen van eetgewoonten die relevant zijn voor 
Europa, waar slechte voedingsgewoonten, overgewicht en obesitas tot de belangrijkste 
gezondheidsproblemen behoren en voedingsgerelateerde niet-overdraagbare 
aandoeningen steeds meer voorkomen5;

L. overwegende dat de handel in landbouwproducten in de EU op bepaalde punten 
verschilt van de handel in andere sectoren, met name in die zin dat voldoende voedsel 

4 Europese Commissie, “Wine CMO: Financial execution of the national support programme 2014-2018”, 
situatie per 1 maart 2018 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-
fisheries/farming/documents/wine-programming-annex-4-2014-2018_en.pdf 
5 WHO, “Prevention and Control of noncommunicable diseases in the European Region: a progress report”, 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/235975/Prevention-and-control-of-noncommunicable-
diseases-in-the-European-Region-A-progress-report-Eng.pdf blz. 1.

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/wine-programming-annex-4-2014-2018_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/wine-programming-annex-4-2014-2018_en.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/235975/Prevention-and-control-of-noncommunicable-diseases-in-the-European-Region-A-progress-report-Eng.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/235975/Prevention-and-control-of-noncommunicable-diseases-in-the-European-Region-A-progress-report-Eng.pdf
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een in het internationaal recht erkend recht is6, en dat de in- en uitvoer van 
landbouwproducten momenteel de handel in en het vervoer van levende dieren omvat, 
die worden erkend als wezens met gevoel;

1. benadrukt dat deze invoerrechten negatieve gevolgen zullen hebben voor de beoogde 
lidstaten en producten, en dat zij van invloed zullen zijn op de werkgelegenheid in de 
agrovoedingsketen en de landbouwsector in de EU in het algemeen, met negatieve 
gevolgen voor de landbouwers en hun families;

2. betreurt het gebrek aan betrokkenheid van de VS bij de pogingen van de EU om vóór de 
toepassing van de heffingen tijdig een via onderhandelingen tot stand gekomen 
oplossing te vinden en dringt er bij de Commissie op aan zich te blijven inspannen voor 
een snelle oplossing en om de spanningen op handelsgebied tussen beide partijen te de-
escaleren;

3. verzoekt de Commissie nauwlettend toe te zien op de EU-markt in de hele 
voedselvoorzieningsketen, teneinde alle verstoringen op te sporen als gevolg van de 
toepassing van deze sancties en het sneeuwbaleffect van producten die uit de 
voedselvoorzieningsketen zijn verwijderd;

4. dringt er bij de Commissie op aan om, overeenkomstig de WTO-regels, gebruik te 
maken van de passende GLB-instrumenten en de nodige maatregelen om het hoofd te 
bieden aan verstoringen van de interne markt, zowel door de tijdige tenuitvoerlegging 
van de marktreguleringsmechanismen van de integrale-GMO-verordening7 als door 
middel van een langetermijnverschuiving naar productie die gericht is op de vraag in de 
EU;

5. dringt er bij de Commissie op aan om, op basis van haar toezicht op de EU-markt, de 
inzet van de crisisreserve te overwegen ter ondersteuning van de getroffen landbouwers;

6. dringt er bij de lidstaten op aan om, overeenkomstig de WTO-regels, gebruik te maken 
van de passende GLB-instrumenten en van de relevante nationale instrumenten ter 
ondersteuning van de getroffen landbouwers en landbouwwerknemers, en, indien aan de 
voorwaarden is voldaan, een aanvraag voor steun uit het Europees Fonds voor 
aanpassing aan de globalisering in overweging te nemen;

7. wijst nogmaals op het belang van een tijdig gebruik van de 
marktreguleringsinstrumenten om het aanbod in de EU beter te controleren en af te 
stemmen op de vraag in de EU;

8. stipt aan dat de prijzen in verschillende sectoren constant onder de productiekosten 
liggen en dat de betrokken sectoren zich derhalve steeds in een fragiele situatie 
bevinden; benadrukt dat de nadruk op uitvoer naar externe markten verdere instabiliteit 

6 Artikel 11 van het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten, 
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cescr.aspx 
7 Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling 
van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en tot intrekking van de 
Verordeningen (EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad 
(PB L 347 van 20.12.2013, blz. 671).

https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cescr.aspx
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dreigt te veroorzaken;

9. verzoekt de Commissie en de lidstaten voorrang te geven aan kortere 
voorzieningsketens en lokale en regionale productie, en met name steun en 
adviesdiensten te verlenen om landbouwers te helpen bij de diversificatie van de 
productie en de ontwikkeling van korte voorzieningsketens;

10. verzoekt de lidstaten die bij het Airbus-consortium betrokken zijn, maatregelen te 
treffen om te zorgen voor solidariteit tussen de lucht- en ruimtevaart en degenen in de 
landbouwsector die door de Amerikaanse tegenmaatregelen getroffen zijn, en deze 
laatsten financiële steun te verlenen;

11. is van mening dat de door de EU gefinancierde promotiecampagnes op een nieuwe leest 
moet worden geschoeid om de steun per aanvrager aan een maximum te koppelen en 
meer nadruk te leggen op lokale behoeften, zoals de ontwikkeling van kortere 
voorzieningsketens, de versterking van de positie van producenten in de 
toeleveringsketen, de bevordering van gezonde voeding, het behoud van 
verwaarloosde/onderbenutte variëteiten en een grotere genetische diversiteit van 
gewassen, en het behoud van ecologisch duurzame vormen van landbouw die belangrijk 
zijn voor plattelandsgebieden;

12. benadrukt dat de Commissie ervoor moet zorgen dat de landbouw niet langer als 
pasmunt wordt behandeld in het handelsbeleid, noch in de onderhandelingen over 
nieuwe vrijhandelsovereenkomsten, noch bij de beslechting van geschillen over andere 
sectoren; verzoekt de EU de onevenwichtigheden in haar eigen handelsgovernance aan 
te pakken en daarbij met name de kosten, voordelen en risico’s voor kleinere 
landbouwers en producenten als gevolg van haar handelsbeleid te beoordelen;

13. verzoekt de Commissie haar inspanningen ter ondersteuning van de hervorming van de 
WTO voort te zetten, met name met het oog op de aanpassing ervan aan de huidige 
uitdagingen en verbintenissen waarbij landbouw een vitale rol speelt, zoals de 
klimaatverandering en de Overeenkomst van Parijs, de eerbiediging van de 
mensenrechten en de duurzameontwikkelingsdoelstellingen;

14. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.


