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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Volgens indiener leidt de (over)subsidiëring van de landbouw ertoe dat producten uit Europa 
goedkoper zijn dan lokaal geteelde producten op de Afrikaanse en Aziatische markt.
Anderzijds kunnen buitenlandse landbouwproducten onmogelijk concurreren op de Europese 
markt. Bovendien vindt er volgens indiener in de derde wereld een soort herkolonisatie plaats 
door westerse bedrijven die grote stukken landbouwgrond pachten of kopen. Indiener meent 
dat de toestand zou verbeteren als de landbouwsubsidies zouden verminderen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 11 september 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 29 november 2013

De Commissie is van mening dat de bewering van indiener dat de EU-subsidies ervoor zorgen 
dat de producten uit Europa goedkoper zijn dan lokaal geteelde producten in 
ontwikkelingslanden niet in overeenstemming is met de werkelijkheid.

In de laatste 20 jaar zijn er in het GLB ingrijpende wijzigingen doorgevoerd die geleidelijk 
aan gezorgd hebben voor een andere impact ervan op de productiebesluiten van boeren, zodat 
de EU-landbouw steeds meer marktgericht is geworden. Het GLB is fundamenteel 
overgestapt van een prijsondersteunend beleid naar een inkomensondersteunend beleid 
waarbij marktinstrumenten alleen worden gebruikt om te zorgen voor vangnetten in 
crisissituaties. Tengevolge hiervan is de EU voor de meeste producten op de wereldmarkt een 
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marktvolger geworden, terwijl 94% van de rechtstreekse inkomenssteun is losgekoppeld van 
de productie.

Sinds drie jaar zijn de uitvoerrestituties drastisch teruggedrongen en sinds juli 2013 zijn ze 
voor alle producten teruggebracht tot nul. Bovendien mogen exportrestituties onder het 
nieuwe GLB alleen nog maar in uitzonderlijke marktomstandigheden worden ingezet.

De impact van de hervormde GLB-instrumenten op de wereldmarktprijzen en op de markten 
van ontwikkelingsmarkten is verwaarloosbaar. Dit is zeer goed gedocumenteerd in de recente 
effectbeoordeling die gekoppeld is aan de GLB-hervormingsvoorstellen en het meest recente 
EU-verslag 2013 over beleidscoherentie voor ontwikkeling.

Grondbeheer wordt een steeds belangrijker aspect in de ontwikkeling van de landbouw. 
Landen helpen om allesomvattende grondbeheerssystemen te ontwerpen en implementeren, 
verbetering van de toegang tot land, bescherming van de bevolking tegen corrupte en niet-
transparante grondtransacties, is een prioriteit van de EU-ontwikkelingssamenwerking voor 
voedselzekerheid en plattelandsontwikkeling. De vrijwillige richtsnoeren voor verantwoord 
beheer van bodemgebruik, visserij en bosbouw die in mei 2012 zijn goedgekeurd door de 
Commissie inzake Wereldvoedselzekerheid voorziet in beheersbeginselen voor de 
eerbiediging van grondeigendomsrechten en -transacties. De EU zet zich ervoor in om de 
implementatie en de eerbiediging van deze richtsnoeren aan te moedigen door een dialoog 
met de respectieve regeringen en regio's, en in alle EU-hulpprogramma's. Daarnaast steunt de 
Commissie het gestage proces in de Commissie inzake Wereldvoedselzekerheid (CFS) om 
een vrijwillig kader te ontwikkelen met beginselen voor verantwoordelijk 
landbouwinvesteringen (RAI). Een dergelijk kader van internationaal overeengekomen 
beginselen is nodig om investeerders, gastlanden en intermediairs te begeleiden naar 
investeringen in landbouwactiviteiten waarbij de mensenrechten, levensbehoeften en 
hulpbronnen worden geëerbiedigd. Ook grootschalige grondacquisities zouden eronder 
moeten komen te vallen. De EU steunt via verschillende instrumenten verantwoorde 
landbouwinvesteringen omdat deze in veel ontwikkelingslanden moeten worden opgeschaald, 
met name in Afrika. De investeringskloof in landbouwinvesteringen is nog steeds aanzienlijk 
- de FAO raamt deze op 83 miljard $ tegen prijzen van 20091.

Conclusie

Op basis van bovenstaande opmerkingen is de Commissie van mening dat er naast het huidige 
beleidskader geen specifieke actie hoeft te worden ondernomen.

                                               
1 http://www.fao.org/fileadmin/templates/wsfs/docs/Issues_papers/HLEF2050_Investment.pdf


