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SUGGESTIES

De Commissie ontwikkelingssamenwerking verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
landbouw en plattelandsontwikkeling onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 
nemen:

1. wijst op de brede bezorgdheid over de vele, weliswaar afnemende, negatieve gevolgen van 
het GLB voor ontwikkelingslanden; betreurt dat in de mededeling van de Commissie over 
het GLB tot 2020 deze gevolgen niet worden genoemd; verlangt dat in het nieuwe GLB het 
beginsel van "geen schade berokkenen" aan ontwikkelingslanden tot een van de 
hoofddoelstellingen wordt gemaakt;

2. wenst dat in het GLB na 2013 alle exportsubsidies worden afgeschaft en rechtstreekse 
betalingen van de productie worden losgekoppeld, zodat een gelijkwaardige situatie ontstaat 
voor landbouwproducten uit de EU en uit ontwikkelingslanden; verzoekt de Commissie 
overgangsregelingen te financieren voor gewassen die door deze loskoppeling worden 
getroffen, met als doel biologische en duurzame landbouwpraktijken te bevorderen;

3. verzoekt de EU om door middel van haar handels- en ontwikkelingsbeleid duurzame 
landbouwpraktijken en een autonome voedselvoorziening in ontwikkelingslanden te 
bevorderen, met als doel de vele negatieve gevolgen van het GLB voor ontwikkelingslanden 
te verminderen; meent dat het van wezenlijk belang is dat de voedselveiligheid van de minst 
ontwikkelde landen en de ontwikkelingslanden die netto-importeur van voedsel zijn wordt 
gewaarborgd, dat een einde wordt gemaakt aan landroof, dat de eigendomsrechten van 
kleine, inheemse landbouwers worden beschermd en dat een einde wordt gemaakt aan 
zaadmonopolies en aan de afhankelijkheid van specifieke pesticiden; 

4. merkt op dat voedsel niet alleen een handelsartikel is, en dat toegang tot voedsel in de eerste 
plaats een universeel mensenrecht is;

5. is van mening dat het nieuwe GLB, in het kader van de strijd tegen de internationale 
speculatie op de prijzen van landbouwgrondstoffen, gepaste mechanismen en regels moet 
invoeren om de handel in derivaten van landbouwgrondstoffen te omkaderen en transparantie 
te bevorderen; meent dat de EU het goede voorbeeld moet geven, door op haar grondgebied 
plaatselijke veilingmarkten voor landbouwproducten en lokale distributiestelsels tot stand te 
brengen en zo de onderhandelingspositie van kleine landbouwers in de voedselketen te 
versterken; 

6. verzoekt om een ingrijpende aanpassing van de onderhandelingstekst van de overeenkomst 
tussen de EU en Mercosur, naar aanleiding van de effectbeoordeling van de Commissie 
waarin zij waarschuwt voor een algemene toename van de illegale houtkap en de illegale 
industriële landbouw, ten koste van de plattelandsgemeenschappen en het milieu, en voor het 
verlies van miljoenen banen in plattelandsgebieden in Europa, waardoor het GLB minder 
doeltreffend zal zijn.


