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SUGGESTIES 

De Commissie ontwikkelingssamenwerking verzoekt de bevoegde Commissie landbouw en 

plattelandsontwikkeling onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

1. onderstreept dat in 2017 124 miljoen mensen in 51 landen werden getroffen door 

ernstige voedselonzekerheid, wat 16 miljoen meer is dan in 2016, en dat de meerderheid 

hiervan in plattelandsgebieden woont; 

2. herinnert eraan dat de EU de grootste exporteur en importeur van landbouwproducten is 

en derhalve een cruciale rol op de mondiale landbouwmarkten vervult; merkt op dat de 

EU op het gebied van landbouwproducten de voornaamste handelspartner van 

ontwikkelingslanden is; 

3. herinnert aan de nieuwe Europese consensus inzake ontwikkeling waarin de EU en haar 

lidstaten hebben bevestigd zich te willen inzetten voor en het cruciale belang erkennen 

van doeltreffende naleving van het beginsel van beleidscoherentie voor ontwikkeling, 

dat is vastgelegd in artikel 208 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese 

Unie (VWEU), wat betekent dat er in alle beleidsmaatregelen van de EU die 

waarschijnlijk negatieve gevolgen hebben voor ontwikkelingslanden, waaronder 

maatregelen op het gebied van landbouwbeleid en -financiering, rekening moet worden 

gehouden met de doelstellingen op het gebied van ontwikkelingssamenwerking; is in dit 

kader van mening dat bij de hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid 

(GLB) rekening moet worden gehouden met het recht van ontwikkelingslanden om hun 

landbouw- en voedselbeleid te ontwikkelen, zonder de voedselproductiecapaciteit en 

voedselzekerheid van deze landen, en met name van de minst ontwikkelde landen, op de 

lange termijn in gevaar te brengen; 

4. herinnert aan de verplichtingen die de EU en haar lidstaten zijn aangegaan ten aanzien 

van de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) en onderstreept dat coherentie 

tussen het GLB en de SDG's van cruciaal belang is, met name in het geval van SDG 2 

(geen honger), 5 (gendergelijkheid), 12 (verantwoorde consumptie en productie), 13 

(klimaatactie), en 15 (leven op het land), waaraan het toekomstige GLB moet worden 

aangepast; 

5. erkent dat het GLB verre van perfect is en dat het meer op ontwikkeling gericht moet 

zijn ter voorkoming van verstoringen op zowel Europese als internationale 

landbouwmarkten en ter bevordering van de overgang naar een duurzamere landbouw 

en veerkrachtigere landbouwpraktijken, die ecosystemen en natuurlijke bronnen helpen 

beschermen en ervoor zorgen dat deze zich beter kunnen aanpassen aan 

klimaatverandering, extreme weersomstandigheden, droogte, overstromingen en andere 

rampen, en die overeenkomstig de tweede SDG de bodemkwaliteit geleidelijk aan 

verbeteren; 

6. herinnert eraan dat landbouw die het leven, de gelijkheid en het sociaal welzijn op het 

platteland niet beschermt en verbetert niet duurzaam is; verzoekt de EU eerlijke en 

duurzame regelingen voor voedselproductie te ontwikkelen, verantwoordelijke 

consumptie te bevorderen en duurzame eetpatronen te stimuleren in alle 

beleidsmaatregelen die waarschijnlijk negatieve gevolgen hebben voor 

ontwikkelingslanden; 
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7. benadrukt dat de hervorming van het GLB moet bijdragen aan de ontwikkeling van een 

nieuw Europees voedingssysteem dat in overeenstemming is met de veranderlijke aard 

van de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling en de Klimaatovereenkomst van 

Parijs; is derhalve van mening dat er, overeenkomstig de conclusies van de 

Internationale beoordeling van landbouwkennis, -wetenschap en -technologie voor 

ontwikkeling (IAASTD) en de aanbevelingen van de speciale VN-rapporteur voor het 

recht op voedsel, een paradigmaverschuiving nodig is van een "groene revolutie" naar 

een "agro-ecologische benadering", wat inhoudt dat moet worden ingezien dat de 

landbouw een multifunctioneel karakter heeft en dat er snel een overstap moet worden 

gemaakt van een op het gebruik van chemische middelen gebaseerde monocultuur naar 

een op agro-ecologische landbouwmethoden gebaseerde, gediversifieerde, duurzame 

landbouw, ter bevordering van lokale voedselsystemen en kleinschalige landbouw en ter 

ondersteuning van traditionele organisatievormen; 

8. verzoekt de EU en haar lidstaten met klem om de in het kader van de Europese 

consensus inzake ontwikkeling gedane toezeggingen ter ondersteuning van agro-

ecologie na te komen, onder meer via het loket voor landbouwinvesteringen dat onder 

het plan voor externe investeringen valt; 

9. verzoekt de EU en haar lidstaten de dialoog met ontwikkelingslanden te versterken en 

hun expertise en financiële steun in te zetten ter bevordering van op kleinschalige en 

familiale landbouw gebaseerde duurzame landbouw, met vrouwen en jongeren als 

voornaamste doelgroep, overeenkomstig de toezegging die is gedaan in de verklaring 

getiteld "Investing in Youth for Accelerated Inclusive Growth and Sustainable 

Development" ("Investeren in de jeugd voor inclusieve groei en duurzame 

ontwikkeling"), die is uitgegeven tijdens de top tussen de Afrikaanse Unie en de 

Europese Unie van 2017; herinnert aan de bijdrage van vrouwen in plattelandsgebieden 

als ondernemers en bevorderaars van duurzame ontwikkeling; benadrukt hoe belangrijk 

het is dat zij hun potentieel op het gebied van duurzame landbouw en hun 

weerstandsvermogen in plattelandsgebieden ontwikkelen; 

10. dringt er in het kader van de oorspronkelijke, in artikel 39 van het VWEU vastgelegde 

GLB-doelstellingen op aan een hoofdstuk in de wetgeving voor het GLB na 2020 op te 

nemen over de verantwoordelijkheden van het GLB ten aanzien van vraagstukken op 

het gebied van ontwikkelingsbeleid, met het oog op een betere integratie van 

milieudoelstellingen en SDG's, aangezien het verbod op uitvoersubsidies betekent dat 

economische verstoringen in stand worden gehouden, waardoor de landbouwsector van 

de EU landbouwproducten onder de gemiddelde productieprijs kan uitvoeren; 

11. verzoekt de Commissie om met behulp van de SDG-indicatoren systematisch 

effectbeoordelingen voor- en achteraf uit te voeren van de externe effecten van het 

GLB, en om een methodologisch kader te ontwikkelen voor het controleren en 

beoordelen van de effecten van het GLB op de landbouwproductiesector in 

ontwikkelingslanden, alsmede op de betaalbaarheid en beschikbaarheid van voedsel; 

stelt voor deze gegevens te gebruiken voor een waarschuwingsmechanisme waarmee 

negatieve effecten van het GLB op de kostwinning van kleinschalige landbouwers, en 

met name van vrouwelijke landbouwers, in ontwikkelingslanden kunnen worden 

gesignaleerd; 
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12. benadrukt dat het "berokken geen schade"-beginsel in het GLB moet worden 

geëerbiedigd en dat het beleid in overeenstemming moet zijn met andere 

beleidsmaatregelen en internationale verplichtingen van de EU op het gebied van 

ontwikkeling, alsmede met de bescherming van mensenrechten, van het milieu, van het 

klimaat, van dierenrechten en van de natuur; merkt daarnaast op dat het met het oog op 

de besteding van middelen uit de EU-begroting niet doeltreffend is om negatieve 

externe effecten te veroorzaken en vervolgens de kosten daarvan te dekken; 

13. acht het noodzakelijk om, overeenkomstig de beleidsmaatregelen van de Agenda 2030 

en de SDG's, de geografische onevenwichtige situatie te erkennen in de 

handelsbetrekkingen en concurrentieverhoudingen in de landbouwsector tussen 

ontwikkelingslanden en de EU, alsmede om een evenwichtigere relatie met de 

handelspartners te bevorderen; 

14. verzoekt de EU ervoor te zorgen dat het toekomstige GLB oplossingen biedt voor de 

problemen die verband houden met het huidige, op uitvoer gerichte landbouwmodel, 

door de interne markten en korte voedselvoorzieningsketens van de EU op duurzame 

wijze te bevorderen, zodat de ontwikkeling van landen niet wordt belemmerd en 

tegelijkertijd gezorgd wordt voor een zekere veerkracht ten opzichte van externe 

schokken en bedreigingen; 

15. merkt op dat de in- en uitvoer van landbouwproducten door de EU gebaseerd is op 

handelsovereenkomsten; onderstreept dat deze overeenkomsten gesloten moeten 

worden om een omgeving te creëren waarin eerlijke concurrentie tussen landbouwers in 

de EU en landbouwers in de rest van de wereld mogelijk is, waarbij 

ontwikkelingslanden profiteren van handelspreferenties; 

16. dringt er bij de lidstaten op aan om niet langer te streven naar een steeds intensievere 

Europese landbouw en om overproductie in de veesector te stoppen door de verplichte 

invoering van een areaalgebonden veehouderijsysteem; merkt bezorgd op dat de 

afhankelijkheid van de EU van ingevoerd diervoeder, en met name soja, in het 

buitenland heeft bijgedragen aan de groeiende vraag naar landbouwgrond, en daarmee 

aan de ontbossing, het verlies van biodiversiteit, de ontheemding van gemeenschappen 

en de verspreiding van vergiftiging als gevolg van het verbouwen van pesticide-

intensieve, genetisch gemodificeerde soja in Zuid-Amerika; verzoekt de lidstaten dan 

ook met klem om hun invoer van eiwithoudende gewassen uit derde landen als 

Argentinië en Brazilië te beperken en uiteindelijk af te bouwen; 

17. pleit daarnaast voor vruchtwisseling met peulgewassen op alle beschikbare 

landbouwgrond, en voor de tenuitvoerlegging van een Uniebrede eiwittenstrategie ter 

beperking van de afhankelijkheid van de EU van de invoer van soja uit derde landen; 

verzoekt in de tussentijd duurzaamheidscriteria in te voeren voor de invoer van 

planteneiwitten; 

18. herinnert eraan hoe belangrijk het is om lokale landbouwers aan te sporen hun positie in 

de waardeketen te verbeteren door hun hulp en ondersteuning te bieden op het gebied 

van biologische producten en producten met toegevoegde waarde en op het gebied van 

nieuwe kennis en technologieën, aangezien duurzaamheid niet kan worden bereikt 

zonder directe maatregelen om natuurlijke hulpbronnen te behouden, te beschermen en 

te bevorderen; 
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19. dringt erop aan afstand te doen van indirecte en ongerichte subsidies zoals 

areaalgebonden betalingen; pleit ervoor dat deze subsidies enkel worden uitgekeerd 

indien ze worden ingezet voor collectieve goederen, zoals lokale banen, biodiversiteit, 

dierwelzijn, schone lucht en schoon water, en gezonde, levende bodems; 

20. herinnert in dit verband aan de marktverstorende effecten van de herinvoering van 

gekoppelde steun in het GLB 2014-2020; herinnert eraan dat de afschaffing van 

melkquota in 2015, wat had moeten zorgen voor nieuwe afzetmarkten voor Europese 

landbouwproducten in ontwikkelingslanden, de overproductie heeft verergerd, en aldus 

tot lagere prijzen heeft geleid en de ontwikkeling van de zuivelsector zowel in Europa 

als in ontwikkelingslanden heeft belemmerd; 

21. herhaalt zijn standpunt dat de verdeling van betalingen onevenwichtig is; is van mening 

dat grotere landbouwbedrijven in tijden van inkomensschommelingen niet 

noodzakelijkerwijs evenveel steun nodig hebben om de landbouwinkomens te 

stabiliseren als kleinere landbouwbedrijven of landbouwbedrijven met een lage 

inkomen, aangezien zij kunnen profiteren van schaalvoordelen waardoor ze 

waarschijnlijk weerbaarder zijn; 

22. herinnert eraan dat honger en ondervoeding in ontwikkelingslanden grotendeels in 

verband staan met een ontoereikende koopkracht en/of het onvermogen van arme 

plattelandsgebieden om zelfvoorzienend te zijn; verzoekt de EU dan ook dringend om 

ontwikkelingslanden actief te helpen bij het wegnemen van problemen die de productie 

van eigen landbouwgoederen in de weg staan (zoals slechte infrastructuur en gebrekkige 

logistiek); 

23. verzoekt de EU en haar lidstaten om overeenkomstig de SDG's ontwikkelingslanden te 

helpen hun binnenlandse voedselproductie te versterken, in plaats van de uitvoer van 

landbouwgoederen van de EU naar ontwikkelingslanden te vergroten; verzoekt de EU 

om ontwikkelingslanden te stimuleren hun eigen productie te bevorderen en te 

diversifiëren om te voldoen aan de binnenlandse vraag naar voedsel en de groeiende 

vraag van de zuid-zuidmarkt, aangezien het landbouwbeleid van de EU alleen niet 

verantwoordelijk is voor het voeden van een groeiende wereldbevolking; benadrukt om 

die reden dat het belangrijk is om landroof in ontwikkelingslanden te bestrijden; 

24. verzoekt de EU in te spelen op het verzoek van ontwikkelingslanden om hun 

voedselproductie en hun bevolking te behoeden voor de mogelijk verwoestende 

gevolgen van goedkope invoer; 

25. onderstreept dat in 2050 meer dan de helft van de bevolking van de minst ontwikkelde 

landen nog steeds op het platteland zal leven en dat de ontwikkeling van een duurzame 

landbouw in ontwikkelingslanden zal helpen om het potentieel van hun 

plattelandsgemeenschappen te benutten, ontvolking van het platteland tegen te gaan en 

de onderbezetting, armoede en voedselonzekerheid te verminderen, hetgeen zal 

bijdragen tot de bestrijding van de onderliggende oorzaken van gedwongen migratie; 

26. is ingenomen met het voorstel van de Europese Commissie om werkgelegenheid en 

inkomstengenererende activiteiten te creëren in de regio's van herkomst en doorreis van 

migranten middels projecten die door het gemeenschappelijk landbouwbeleid worden 

ondersteund; verzoekt de Commissie uitwisselingsprogramma's tussen de EU en de 
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Afrikaanse Unie ten uitvoer te leggen middels samenwerking en dialoog inzake 

voedselproductie en landbouwinnovatie; 

27. erkent de cruciale rol die ruimtevaarttechnologieën, zoals de technologieën die zijn 

ontwikkeld binnen de door het Europees GNSS-Agentschap beheerde ruimtevaart- en 

satellietprogramma's van de EU (Galileo, EGNOS en Copernicus), bij de 

verwezenlijking van de SDG's van de VN spelen, aangezien deze technologieën 

betaalbare oplossingen bieden om gemakkelijker over te stappen op precisielandbouw, 

waarmee afval kan worden uitgebannen, tijd kan worden bespaard, de uitputting van 

grond kan worden beperkt en middelen optimaal kunnen worden ingezet; 

28. verzoekt de Commissie te onderzoeken hoe technologieën en toepassingen in dienst van 

de ruimtevaart en het mondiale partnerschap voor doeltreffende 

ontwikkelingssamenwerking kunnen worden ingezet voor het monitoren van gewassen, 

vee, bosbouw, visserijen en aquacultuur, en voor het ondersteunen van landbouwers, 

vissers, bosbouwers en beleidsmakers bij het ontwikkelen van diverse methoden ten 

behoeve van duurzame voedselproductie en bij het inspelen op de hieraan gerelateerde 

uitdagingen; 

29. onderstreept dat de handel in landbouwproducten meer in het algemeen op basis van 

partnerschappen moet bijdragen aan het terugdringen van internationale ongelijkheden 

en het bieden van inclusievere sociale voorzieningen aan alle handelspartners in de 

toekomst, zonder dat de ecologische grenzen van onze planeet worden overschreden. 
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