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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:

A. overwegende dat de landbouwsector van de EU een zeer gevoelig en essentieel onderdeel 
vormt van de TTIP-onderhandelingen en dat deze sector baat kan hebben bij nieuwe of 
ruimere kansen op markttoegang;

B. overwegende dat het gebrek aan gemeenschappelijke normen op dit gebied een 
fundamentele belemmering vormt die de handel in landbouwproducten en 
voedingsmiddelen tussen de EU en de VS bemoeilijkt en de handel in bepaalde artikelen 
zelfs onmogelijk maakt;

C. overwegende dat de gevolgen van het Russische embargo het blijvende geopolitieke 
belang van de landbouw duidelijk hebben aangetoond, evenals het belang van toegang tot 
een hele reeks verschillende landbouwmarkten en de behoefte aan sterke, strategische 
handelspartnerschappen met betrouwbare handelspartners;

D. overwegende dat de handelsbesprekingen met de VS een uitstekende kans vormen voor 
een verbeterde toegang tot de VS voor bepaalde Europese exportproducten, zoals fruit en 
groenten, wijn en bepaalde producten met een grote toegevoegde waarde;

E. overwegende dat het TTIP een kans biedt om de wederzijdse regelgevingsdruk die de 
handel onnodig belemmert te verlichten door middel van het verstrekken van meer en 
transparantere informatie, bijvoorbeeld over welke gegevens op een etiket moeten worden 
vermeld, verduidelijking van administratieve en douaneprocedures en vereenvoudiging 
van regelgeving waar mogelijk;

F. overwegende dat het voor de Europese landbouw belangrijk is om met de VS een tot 
wederzijds voordeel strekkende handelsovereenkomst te sluiten opdat Europa zijn positie 
als belangrijke speler op de wereldmarkt kan verbeteren, zonder dat de huidige 
kwaliteitsnormen van de Europese landbouwproducten en de toekomstige verbetering van 
deze normen in gevaar worden gebracht, terwijl het Europees landbouwmodel wordt 
gehandhaafd en de economische en sociale levensvatbaarheid van de Europese landbouw 
wordt gewaarborgd;

G. overwegende dat het TTIP de mogelijkheid biedt om wereldwijd hoge normen vast te 
stellen en normen op beide continenten aan te vullen, met name in een tijd waarin nieuwe 
economische actoren hun marktaandeel vergroten, maar zich, in tegenstelling tot de EU en 
de VS, niet hebben verbonden tot een op regels gebaseerde handel en tot een hoog niveau 
van consumentenbescherming, milieunormen en dierenwelzijn;

H. overwegende dat de Commissie heeft verzekerd dat het naleven van de Europese normen 
voor voedselveiligheid, voor de gezondheid van mens, plant en dier en voor dierenwelzijn, 
milieubescherming en consumentenbescherming een fundamenteel en onwrikbaar 
beginsel van de Europese landbouwonderhandelingen is en dat zij de EU-normen zal 
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consolideren en versterken binnen een open, eerlijk, modern en mondiaal stelsel voor het 
handelsbeleid;

I. overwegende dat de grootste belemmeringen voor de handel in agrovoedingsmiddelen 
tussen de EU en de VS zich achter de grenzen bevinden, in de interne regelgeving en de 
non-tarifaire belemmeringen;

J. overwegende dat consumentenbelangen prioriteit moeten krijgen bij de TTIP-
onderhandelingen;

K. overwegende dat de harmonisatie van de Europese en Amerikaanse regelgeving in geen 
geval een gevaar mag betekenen voor de gezondheid van de consument, noch mag leiden 
tot een aantasting van de kwaliteitsnormen die moeten worden nageleefd door de in 
Europa in de handel gebrachte Amerikaanse producten;

L. overwegende dat geografische aanduidingen autonome intellectuele-eigendomsrechten 
zijn en geen merken;

M. overwegende dat dankzij de vorderingen op onderzoeksgebied het opstellen van ex ante-
evaluaties van de risico's in verband met de schadelijkheid van levensmiddelen kan 
worden ondersteund door het gebruik van geavanceerde rekenmethoden gebaseerd op de 
analyse van grote hoeveelheden gegevens met behulp van krachtige rekenfaciliteiten, 
zodat het voorzorgsbeginsel beter kan worden toegepast;

1. verzoekt de Commissie:

a. ervoor te zorgen dat een definitief akkoord alomvattend en evenwichtig is en 
betrekking heeft op alle sectoren die onder het TTIP vallen, waarbij zij voor ogen 
moet houden dat de landbouwsector niet als pasmunt mag worden gebruikt om andere 
sectoren in staat te stellen toegang te krijgen tot de Amerikaanse markt en dat de 
landbouwsector een beleidsterrein van groot strategisch belang is waar het behoud van 
de voedselveiligheid en de levenswijze van alle Europeanen in het geding zijn;

b. een ambitieus en evenwichtig resultaat van de landbouwonderhandelingen voorop te 
stellen¸ een sector waarvan de hoofdcomponenten (markttoegang, geografische 
aanduidingen en sanitaire en fytosanitaire maatregelen) op basis van een gedetailleerd 
inventaris van alle relevante Amerikaanse belemmeringen in een vroeg stadium en 
tegelijkertijd in het onderhandelingsproces aan bod moeten komen, met behoud van de 
normen voor voedselveiligheid en consumentenbescherming, zodat het Parlement 
voldoende tijd en duidelijkheid heeft om dit hoofdstuk met de belanghebbenden, de 
Europese burgers, het maatschappelijk middenveld en de sociale partners, en in het 
bijzonder met de landbouwers en de kleine gezinsbedrijven, te bespreken en te 
beoordelen;

c. een modern en verbeterd mechanisme voor de beslechting van geschillen tussen 
investeerders en staten (ISDS) in het TTIP vast te stellen, dat de soevereine rechten 
van de EU, haar lidstaten en de regionale en lokale autoriteiten niet ondermijnt maar 
een eerlijke kans geeft aan buitenlandse investeerders om rechtsherstel bij grieven te 
vorderen en te krijgen;
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d. zich uitdrukkelijk te verbinden tot de strikte handhaving van de huidige en 
toekomstige normen op het gebied van voedselveiligheid en menselijke gezondheid, 
plantgezondheid en gewas- en milieubescherming, consumentenbescherming, 
diergezondheid en dierenwelzijn, zoals gedefinieerd in de EU-wetgeving; ervoor te 
zorgen dat de verdere ontwikkeling van deze normen in de toekomst op geen enkele 
manier wordt belemmerd, dat de grondwaarden van de EU, zoals het 
voorzorgsbeginsel en duurzame landbouw, niet ondermijnd worden en dat de EU-
burgers kunnen blijven vertrouwen op de traceerbaarheid en etikettering van 
producten op de EU-markt; en specifieke maatregelen vast te stellen om het 
voorzorgsbeginsel te handhaven in de onderhandelingen;

e. er daarom voor te zorgen dat de bevoegde EU-autoriteiten betrokken worden bij de 
controle en verificatie van inrichtingen, voorzieningen en producten die in aanmerking 
komen voor uitvoer naar de EU, om na te gaan of zij voldoen aan de sanitaire en 
fytosanitaire voorschriften die van toepassing zijn in de VS; uit zijn bezorgdheid over 
het tekstvoorstel van de Commissie aan de VS op dat gebied, in de overweging dat de 
EU in eerdere EU-handelsovereenkomsten het vermogen behield om het 
controleprogramma van andere partijen bij de overeenkomsten aan audits te 
onderwerpen en te verifiëren en met het verzoek aan de Commissie om deze 
benadering te handhaven;

f. zich ervoor in te zetten dat de invoer van landbouwproducten in de EU alleen wordt 
toegestaan als voor deze producten de Europese normen op het vlak van 
consumentenbescherming, dierenbescherming en milieubescherming en sociale 
minimumnormen in acht worden genomen;

g. voor ogen te houden dat de TTIP-onderhandelingen als dusdanig geen wijzigingen 
kunnen aanbrengen in de tenuitvoerlegging of het voorstellen van wetgeving op 
eender welk gebied, met inbegrip van de Europese maatregelen inzake 
voedselveiligheid, sanitaire en fytosanitaire normen, dierenwelzijn en 
milieubescherming;

h. ervoor te zorgen dat de landbouwonderhandelingen tot een positief en ambitieus 
eindresultaat leiden dat strookt met de offensieve en defensieve belangen van de EU-
landbouwsector wat betreft het opheffen of reduceren van zowel tarifaire als non-
tarifaire belemmeringen, zoals met name de sanitaire en fytosanitaire normen en 
procedures, te zorgen voor een sterke positie van kwaliteitsvolle Europese producten, 
opdat de producenten uit de EU effectief meer toegang krijgen tot de markt van de VS 
en ervan uit te gaan dat maatregelen voor de bescherming van consumenten en hun 
gezondheid of voor het garanderen van voedselveiligheid niet als non-tarifaire 
belemmeringen mogen worden beschouwd;

i. de uitwisseling van kennis over voedselveiligheid en -zekerheid tussen beide partijen 
aan te moedigen;

j. te onderhandelen over een vlot systeem voor de fytosanitaire controle van Europese 
exportartikelen waarin rekening wordt gehouden met de veiligheidsnormen zonder de 
Europese export naar de Amerikaanse markt te schaden, en op die manier een toename 
van de export naar de VS mogelijk te maken;
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k. een gelijk speelveld te garanderen door een billijk belastingbeleid en billijke 
handelspraktijken voor levensmiddelen aan te moedigen en door die producten of 
sectoren als gevoelig te beschouwen waarin de landbouwproducenten uit de EU, onder 
meer kleine boeren, hetzij in de EU als geheel of in afzonderlijke EU-regio's, als 
gevolg van directe en indirecte concurrentie zouden worden blootgesteld aan 
buitensporige druk of oneerlijke concurrentie, bijvoorbeeld in gevallen waar 
regelgeving en de daaraan verbonden productiekosten, zoals voorschriften inzake de 
huisvesting van dieren, verschillen in de EU en de VS, en alle mogelijke oplossingen 
voor de behandeling van alle gevoelige producten, zoals tariefverlagingen en beperkte 
tariefcontingenten, in overweging te nemen;

l. zich te houden aan het onderhandelingsmandaat, waarin duidelijk wordt gesteld dat zij 
zich moet inzetten voor de verankering van een vrijwaringsclausule in de 
overeenkomst, die kan worden ingeroepen wanneer het gevaar bestaat dat de 
binnenlandse voedselproductie ernstig wordt geschaad door de toegenomen invoer van 
een bepaald product;

m. ingaand op het verzoek van diverse lidstaten een balans te presenteren van alle 
concessies die zijn gedaan in reeds gesloten of nog in onderhandelingen zijnde 
overeenkomsten, zodat een overzicht wordt verkregen van alle per product gedane 
concessies, omdat het anders onmogelijk is om over gevoelige producten te 
onderhandelen;

n. het Parlement en het publiek in een zo vroeg mogelijk stadium te informeren over een 
mogelijke lijst van gevoelige producten, zodat alle belanghebbenden genoeg tijd 
hebben om de voorstellen tijdig en nog voor het einde van de onderhandelingen te 
bestuderen en te beoordelen;

o. ervoor te zorgen dat de geografische aanduidingen van de EU en de 
kwaliteitsproducten van de EU-landbouw op de VS-markt een passende juridische 
bescherming krijgen, te voorzien in maatregelen voor de aanpak van oneigenlijk 
gebruik en misleidende informatie en praktijken en te zorgen voor bescherming met 
betrekking tot de etikettering, traceerbaarheid en daadwerkelijke oorsprong van 
landbouwproducten, als essentieel onderdeel van een evenwichtige overeenkomst;

p. de overeenkomst inzake biologische producten op te nemen in het TTIP, met een 
uitbreiding naar producten die er nog niet onder vallen (zoals wijn);

q. de tussen de EU en de VS in 2006 gesloten overeenkomst inzake de handel in wijn op 
te nemen in het TTIP en daarbij 17 benamingen van semi-generieke producten die in 
deze sectorale overeenkomst zijn opgenomen, achterwege te laten;

r. er rekening mee te houden dat inkomenssteun voor landbouwers in de VS in tijden van 
wereldwijde prijsvolatiliteit een concurrentienadeel kan betekenen voor de Europese 
landbouwers en dat de crisisbeheersingsmaatregelen van de EU herzien moeten 
worden om ze aan te passen aan de veranderende marktomstandigheden;

s. een bilaterale gezamenlijke werkgroep voor permanente handelsgesprekken over 
landbouw op te richten, om te anticiperen op handelsergernissen en deze weg te 
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nemen via een systeem voor vroegtijdige waarschuwing in geval van evoluties in de 
regelgeving en om convergentie in de regelgeving te stimuleren;

t. het Europees Parlement, alle nationale parlementen en de actoren in de agrarische 
sector tijdig, uitvoerig en op een volledig transparante manier bij alle aspecten van de 
onderhandelingen te betrekken en zich te vergewissen van de naleving van alle 
wetgeving die ten grondslag ligt aan ons Europees landbouw- en sociaal model;

u. ervoor te zorgen dat het Amerikaanse verbod op de invoer van rundvlees uit de EU 
wordt opgeheven;

v. een gelijk speelveld te waarborgen door een etiketteringsverplichting in te voeren voor 
ingevoerde producten die worden geproduceerd met behulp van productiemethoden 
die niet voldoen aan de EU-normen inzake dierenwelzijn, voedselveiligheid en de 
gezondheid van mens en dier;

w. zo snel mogelijk te komen met een duidelijke en objectieve studie naar de gevolgen 
van het TTIP voor elke sector van de Europese landbouw, en met name naar de 
gevolgen voor de kleine gezinsbedrijven, en tijdig en op transparante wijze samen te 
werken met publieke en particuliere onderzoeksinstellingen die zich met 
voedselzekerheid bezighouden en een waardevolle bijdrage kunnen leveren voor alle 
aspecten van de onderhandelingen.
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