
AD\1212355NL.docx PE652.519v02-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

Europees Parlement
2019-2024

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

2020/2041(INI)

8.9.2020

ADVIES
van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

aan de Commissie ontwikkelingssamenwerking

inzake een nieuwe strategie EU-Afrika – een partnerschap voor duurzame en 
inclusieve ontwikkeling
(2020/2041(INI))

Rapporteur voor advies: Manuel Bompard



PE652.519v02-00 2/10 AD\1212355NL.docx

NL

PA_NonLeg



AD\1212355NL.docx 3/10 PE652.519v02-00

NL

SUGGESTIES

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

– gezien de gezamenlijke mededeling van de Commissie en de hoge vertegenwoordiger 
van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid aan het Europees Parlement 
en de Raad van 9 maart 2020, getiteld “Globale strategie voor samenwerking met 
Afrika” (JOIN(2020)0004),

– gezien het verslag van de Taskforce voor het Afrikaanse platteland van 7 maart 2019,

– gezien de VN-verklaring over de rechten van landbouwers en andere mensen die 
werkzaam zijn in plattelandsgebieden,

– gezien het besluit van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties om de 
periode 2019-2028 uit te roepen tot het decennium van de familiale landbouw,

– gezien de EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030,

1. verwelkomt het feit dat in het nieuwe partnerschap EU-Afrika wordt gepleit voor de 
ontwikkeling van milieuvriendelijke landbouwpraktijken en de integratie van de zorgen 
met betrekking tot biodiversiteit; is echter bezorgd over de grote afhankelijkheid van 
Afrikaanse staten van voedselinvoer; herinnert in dit opzicht aan de noodzaak om de 
samenhang van de Europese landbouw en het Europese handelsbeleid ten gunste van 
duurzame ontwikkeling te waarborgen door een analyse uit te voeren van de effecten 
ervan op de duurzameontwikkelingsdoelstellingen, de mensenrechten en de rechten van 
kleine boeren en overige bevolkingsgroepen die op het platteland leven; ondersteunt de 
ontwikkeling van handelsmogelijkheden tussen de continenten, waarbij gevoelige 
landbouwproducten worden beschermd en gewaarborgd, zodat regio’s hun 
productiepotentieel kunnen verbeteren; wijst erop dat in handelsakkoorden het principe 
moet worden geëerbiedigd van eerlijke handel ten gunste van de lokale landbouw en 
tegelijkertijd de beschikbaarheid moet worden gegarandeerd van duurzaam 
geproduceerd voedsel; verzoekt de Commissie erop toe te zien dat handelsakkoorden de 
lokale landbouw niet destabiliseren, geen schade berokkenen aan kleine boeren en de 
voedselafhankelijkheid van het Afrikaanse continent niet vergroten;

2. roept de EU ertoe op de samenwerking tussen beide continenten gestaag te intensiveren, 
inclusief expertise en partnerschappen op het gebied van onderzoek en innovatie en 
uitwisseling van beste praktijken in de landbouw; wijst erop dat de landbouw- en 
levensmiddelensector van cruciaal belang is voor de economie en de samenleving zowel 
van Afrika als van de EU; is van oordeel dat de ontwikkeling van een duurzame 
landbouwsector en van de plattelandsgebieden de hoeksteen vormt van het potentieel 
om banen te creëren en van duurzame ontwikkeling in Afrika, en daarom centraal moet 
staan in de betrekkingen tussen de EU en Afrika; verzoekt de EU een concrete 
strategische positie te ontwikkelen met het oog op de verdere bevordering van een 
duurzaam beheer van de economie van de natuurlijke hulpbronnen, met duurzame 
waardeketens, en op een verbetering van de samenwerking tussen de EU en Afrika, met 
nadruk op het vormgeven van een klimaatneutrale toekomst, teneinde een klimaat te 
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scheppen voor duurzame, klimaatbestendigere investeringen, meer lokale waardecreatie 
en lokale werkgelegenheid; is van mening dat de EU de samenwerking met Afrika 
aanzienlijk moet ontwikkelen wat praktijken betreft op het gebied van 
plattelandsontwikkeling en agro-ecologie, als basis voor ecologische, sociale en 
economische duurzaamheid, met gunstige effecten voor kleinschalige landbouwers en 
gemeenschappen doordat zij  zelfvoorzienender worden gemaakt en de Afrikaanse 
landbouw beter bestand wordt gemaakt tegen de klimaatverandering; roept de EU en de 
lidstaten ertoe op actief samen te werken met Afrikaanse partners om synergieën tot 
stand te brengen tussen de strategie EU-Afrika, het Green Deal-beleid, met name de 
externe dimensie van de “van boer tot bord”-strategie, en het handelsbeleid, deze af te 
stemmen op het ontwikkelingsbeleid en de verplichtingen inzake beleidscoherentie voor 
ontwikkeling (PCD), en ze vergezeld te doen gaan van concrete acties, in 
overeenstemming met de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen, die de overgang naar 
duurzame agrovoedingssystemen actief ondersteunen, met nadruk op de ontwikkeling 
van korte toeleveringsketens en lokale productie, distributie en consumptie, hetgeen 
gunstige effecten zal hebben voor de mens, de natuur en de economie;

3. benadrukt het feit dat de landbouw- en de levensmiddelensector in Afrika belangrijk is 
voor het bieden van behoorlijke en duurzame arbeidskansen op het platteland; wijst 
erop dat een aanzienlijk deel van de Afrikaanse beroepsbevolking, met name vrouwen 
en jongeren, voor zijn levensonderhoud, inkomsten en directe werkgelegenheid 
afhankelijk is van voedselproductie, -verwerking en -distributie in de landbouwsector; 
onderstreept het feit dat het hierbij in de meeste gevallen gaat om kleine bedrijven en 
familiebedrijven; wijst erop dat het belangrijk is te zorgen voor een bevordering en 
verbetering van de maatregelen en hulpmiddelen ter ondersteuning van een verbetering 
van de kwaliteit, spreiding van de producten, een modernisering van de 
landbouwpraktijken, veilige arbeidsomstandigheden en maatregelen ter vergroting van 
de weerbaarheid van boeren, met name vrouwen en de jonge generatie; roept de 
Commissie op ervoor te zorgen dat het partnerschap EU-Afrika beide continenten ten 
goede komt met betrekking tot marktkansen, uitwisseling van kennis, billijke 
waardeketens en toegang tot en ondersteuning van middelen en maatregelen inzake 
vermindering van en aanpassing aan de klimaatverandering. roept het partnerschap 
EU-Afrika op om sterk de nadruk te leggen op landbouw- en plattelandsontwikkeling 
teneinde economische stabiliteit en levenskwaliteit in de plattelandsgebieden te 
bevorderen;

4. onderstreept het feit dat het gebruik van pesticiden in de intensieve landbouw in Afrika 
gevolgen kan hebben voor de gezondheid van werknemers die weinig toegang hebben 
tot opleidingen op het gebied van gewasbescherming en gezondheidszorg, naast 
milieuschade; dringt aan op onderwijs en opleiding op het gebied van duurzame 
gewasbeschermingsmethoden en alternatieven voor pesticiden en op een minimale 
blootstelling aan gevaarlijke stoffen; hekelt het feit dat de EU twee maten twee 
gewichten hanteert met betrekking tot pesticiden, door toe te staan dat gevaarlijke 
stoffen die in de EU verboden zijn, worden uitgevoerd naar Afrikaanse landen en 
andere derde landen; vraagt daarom een wijziging van de huidige EU-regels om deze 
juridische incoherentie weg te nemen, in overeenstemming met het Verdrag van 
Rotterdam van 1998 en de Green Deal;

5. benadrukt het feit dat jonge meisjes en vrouwen een cruciale bijdrage leveren aan de 
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landbouw- en de plattelandseconomieën op het Afrikaans continent; herinnert eraan dat 
het werk in de landbouw in Afrika bijna voor de helft wordt verricht door vrouwen, 
terwijl vrouwelijke landbouwers vaak kleinschalige of zelfvoorzieningslandbouw 
beoefenen, zonder de nodige toegang tot informatie, kredieten en land; is daarom van 
mening dat het van cruciaal belang is de zelfbeschikkingsmogelijkheden van jonge 
meisjes en vrouwen in Afrika te ondersteunen en te verbeteren; roept de EU op de 
partnerlanden te helpen, met name om hun wetgeving inzake landbezit te verbeteren 
door het universele recht van vrouwen te erkennen om volwaardig grondbezitter te zijn;

6. maakt zich met name zorgen over de toenemende ontbossing in Afrika, met 
bijvoorbeeld in maart 2020 het Congobekken als op één na meest ontboste regio ter 
wereld, waarbij het ontboste gebied meer dan verdubbeld was ten opzichte van de 
voorgaande jaren; herinnert eraan dat de vernietiging van de Afrikaanse tropische 
bossen een onomkeerbaar verlies is van biodiversiteit en koolstofopslagcapaciteit, 
alsook van de habitat en leefwijzen van de inheemse gemeenschappen die in de bossen 
wonen; verzoekt de Commissie onverwijld een voorstel in te dienen voor een bindend 
Europees zorgvuldigheidskader op basis van de OESO-richtsnoeren en verantwoord 
ondernemerschap; verzoekt Europese bedrijven schendingen van de mensenrechten en 
milieurechten in mondiale toeleveringsketens, met inbegrip van 
onderaannemingsketens, vast te stellen, te voorkomen en te melden ten aanzien van alle 
marktdeelnemers in alle sectoren, met name die sectoren die in ontwikkelingslanden 
worden beschouwd als sectoren met een verhoogd risico, zoals grondstoffen, cacao, 
koffie en bosbouw; dringt erop aan dat in handelsovereenkomsten met Afrikaanse staten 
bindende bepalingen worden opgenomen; dringt er bij de EU op aan om via 
partnerschapsovereenkomsten samen te werken met regeringen en mondiale actoren om 
een consistente aanpak op mondiaal niveau te bevorderen voor de ontwikkeling van 
gezamenlijke actieplannen ter bescherming en verbetering van het beheer van bossen, 
wateren en mariene ecosystemen in het kader van de Overeenkomst van Parijs en de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen;

7. herinnert eraan dat bossen aanzienlijk bijdragen tot de verwezenlijking van de 
klimaatdoelstellingen, de bescherming van de biodiversiteit en het voorkomen van 
woestijnvorming en extreme bodemerosie; benadrukt het feit dat gezamenlijke 
inspanningen van de EU en Afrika de ontwikkeling moeten ondersteunen van een 
klimaatbestendige landbouw en bosbouw, duurzame plattelandsontwikkeling en veilige 
en duurzame voedselsystemen, die van cruciaal belang zijn voor het uitbannen van 
armoede, honger en ondervoeding; onderstreept het feit dat het belangrijk is de 
complementariteit te waarborgen tussen landbouw, wilde dieren en planten en het 
behoud van biodiversiteit en benadrukt het feit dat duurzame landbouwpraktijken, zoals 
boslandbouw, moeten worden bevorderd in plaats van monocultuurpraktijken, die de 
bodems uitputten en de biodiversiteit vernietigen, meer land gebruiken en de 
voedselvoorziening in lokale gemeenschappen verslechteren; wijst op het bestaan van 
beschermingsregelingen waarbij wordt samengewerkt met boeren die hun land 
verpachten ten behoeve van de bescherming van de fauna, wordt gezorgd voor lokale 
banen en het samenleven met wilde diersoorten wordt verbeterd; is in verband hiermee 
ingenomen met het initiatief NaturAfrica om de wilde flora en fauna en ecosystemen te 
beschermen en tegelijk de lokale bevolking kansen te bieden in groene sectoren;

8. benadrukt het feit dat de Europese Unie ervoor moet zorgen dat binnen de 
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voedselproductie zowel voor het product als voor de productiemethode dezelfde strenge 
veiligheids- en duurzaamheidsnormen gelden, in het bijzonder gezien de grotere hogere 
ambitie van de “van boer tot bord”-strategie en de biodiversiteitsstrategie voor 2030;

9. betreurt het gebrek aan erkenning van het strategisch belang van weidegrond, dat 
ongeveer 43 % van het Afrikaanse grondoppervlak vormt en dus een belangrijke 
koolstofput vormt; roept de Commissie op tezamen met lokale gemeenschappen en 
lokale belanghebbenden een strategie te ontwikkelen om volledig gebruik te maken van 
dit potentieel door middel van duurzaam begrazingsbeheer, bijvoorbeeld door 
veehouders;

10. hekelt het feit dat landroof in Afrika schering en inslag is; herinnert eraan dat dit een 
gewelddadige praktijk is die voedselsoevereiniteit ondermijnt en het voortbestaan van 
Afrikaanse plattelandsgemeenschappen bedreigt; benadrukt het feit dat het Afrikaanse 
continent, dat naar verwachting een aanzienlijke bevolkingsgroei zal vertonen, met een 
verwachte bevolkingsgroei van 2,5 miljard in 2050, nog steeds de regio is die het 
zwaarst getroffen wordt door ondervoeding; herinnert eraan dat toegang tot grond 
essentieel is om voedselzekerheid te waarborgen; onderstreept het feit dat een toename 
van de concentratie van grond vaak leidt tot een toename van de ontheemdingen en de 
mensenrechtenschendingen, terwijl de exploitatie van grondstoffen in Afrika de 
bestaande conflicten verder aanwakkert of nieuwe conflicten doet ontstaan en zo samen 
met landroof leidt tot uitbuiting en onderdrukking van de plaatselijke bevolking; dringt 
aan op een landbouwstrategie voor de lange termijn om de voedselzekerheid in Afrika 
te bevorderen en verzoekt de nationale, regionale en lokale autoriteiten om landrechten 
te consolideren en beginselen vast te stellen voor een beter landbeheer; benadrukt het 
feit dat een inclusief proces moet worden opgestart voor de ontwikkeling, uitvoering en 
monitoring van beleid en acties in verband met landroof, met effectieve deelname van 
lokale actoren en maatschappelijke organisaties; vraagt dat in alle projecten ter 
bescherming van landrechten, inclusief in het kader van handel, de VGGT worden 
nageleefd en dat maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat projecten niet 
de landrechten in gevaar brengen van kleine boeren;

11. stelt vast dat bijvoorbeeld beweidingsrechten en gemeenschapsweiden traditionele 
landgebruiksrechten vormen, die op gewoonterecht berusten en niet op gesecuritiseerde 
eigendomsrechten; benadrukt evenwel het feit dat bescherming van deze 
gewoonterechtelijke rechten van essentieel belang is voor de plattelandsbevolking;

12. dringt bij de lidstaten en de EU aan op een aanzienlijke verhoging van het bedrag aan 
openbare ontwikkelingshulp dat aan Afrikaanse landen wordt toegewezen voor 
doelstellingen op het gebied van sociale, economische en ecologische ontwikkeling en 
onderzoek en opleiding in de landbouw, met bijzondere aandacht voor het behoud van 
de biodiversiteit en voor beleidsmaatregelen inzake aanpassing aan de 
klimaatverandering, om landbouwers in Afrika te helpen bij hun noodzakelijke 
aanpassing aan de klimaatcrisis; dringt erop aan agro-ecologie te erkennen als basis 
voor duurzame landbouw- en voedselsystemen en betere infrastructuur en waardeketens 
te ontwikkelen voor lokale landbouwers; wijst voorts op de mogelijkheden en het 
potentieel van partnerschappen met de particuliere sector om deze doelstellingen te 
verwezenlijken; benadrukt het feit dat partnerschappen met particuliere actoren moeten 
worden onderworpen aan precieze selectiecriteria, openbaar toezicht, 
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evaluatieprocessen en onafhankelijke klachtenmechanismen; benadrukt bovendien het 
feit dat steun voor de particuliere sector afhankelijk moet worden gesteld van 
eerbiediging van de mensenrechten en erkenning van het recht op voedsel; benadrukt 
het feit dat gebonden hulp die de toegang tot deze financiering voor Europese 
ondernemingen bevordert, moet worden uitgesloten; onderstreept het feit dat in het 
nieuwe partnerschap EU-Afrika de diverse rollen en bijdragen moeten worden erkend 
van lokale actoren en maatschappelijke organisaties, en dus het feit dat deze moeten 
worden betrokken op alle niveaus van de politieke en beleidsdialoog, alsmede bij de 
voorbereiding, monitoring en evaluatie van de uitvoeringsplannen; wijst erop dat 
verandering in Afrika het beste kan worden gerealiseerd wanneer behoorlijk bestuur en 
een transparante verdeling van de steun worden beloond en misbruik wordt bestraft;

13. steunt het voorstel van de Taskforce voor het Afrikaanse platteland met betrekking tot 
de instelling van een Europees-Afrikaans jumelageprogramma, met onder meer de 
koppeling van landbouworganen van EU-lidstaten en van partnerlanden in Afrika, zoals 
organisaties en coöperaties van landbouwers, onder andere organisaties van 
plattelandsvrouwen en -jongeren, met als doel het uitwisselen van beste praktijken en 
het bevorderen van betrekkingen tussen sterk betrokken, soortgelijke partners. 
benadrukt het feit dat de gezamenlijke Taskforce van de EU en Afrika voor het 
Afrikaanse platteland in 2018 een lijst heeft opgesteld van maatregelen om de eigen 
voedselproductie van Afrika te verhogen, en dat deze lijst nog steeds een relevant 
basiselement is voor het partnerschap tussen de EU en Afrika; wijst op de belangrijke 
rol die landbouworganisaties en -coöperaties in Afrika kunnen spelen bij het verbeteren 
van de onderhandelingspositie van landbouwers en hun inkomsten, het 
vergemakkelijken van de toegang tot uitrusting en diensten en het verminderen van de 
risico’s die verbonden zijn aan het op de markt brengen van producten; is van oordeel 
dat de uitwisseling van ervaringen tussen Afrikaanse en Europese organisaties 
voordelen zal opleveren voor beide partijen;

14. spoort de Afrikaanse en Europese beroepsorganisaties in de landbouw aan om samen te 
werken teneinde hun rol bij het aangaan van gemeenschappelijke uitdagingen in 
verband met duurzaamheid in de landbouw te bevorderen en de uitwisseling van 
praktijken inzake de organisatie van waardeketens en productie te ontwikkelen.

15. dringt erop aan dat het partnerschap van de EU en Afrika bij zijn inspanningen op het 
gebied van landbouw focust op het garanderen van het recht van de Afrikaanse staten 
op voedselsoevereiniteit, op het vergroten van hun voedselzekerheid, bij wijze van 
prioriteit, en van hun vermogen om te voldoen aan de voedingsbehoeften van hun 
bevolking, met name wat eiwitten betreft, en op het bevorderen van de lokale, 
kleinschalige en familiale landbouw op agro-ecologische basis, die voedsel- en 
voedingsveiligheid garandeert voor iedereen, alsmede een grotere weerbaarheid bij 
crises, met name de klimaatcrisis, met nadruk op duurzame en gezonde 
voedselproductie en het sociale en economische welzijn en het levensonderhoud van de 
landbouwers; vraagt dat de focus in de samenwerkingsovereenkomsten van de EU 
opnieuw wordt verplaatst naar de ondersteuning van duurzame ontwikkeling van de 
landbouw en naar het zelfvoorzienend maken van de landbouwers in derde landen; 
benadrukt het feit dat het belangrijk is in Afrika regionale en lokale markten te creëren 
om de lokale distributienetwerken en de voedselzekerheid veerkrachtiger te maken; 
herinnert eraan dat de beëindiging van alle vormen van ondervoeding en 
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duurzameontwikkelingsdoelstelling 2 (Een einde aan honger) in het nieuwe 
partnerschap moeten worden beschouwd als prioriteiten; onderstreept het feit dat het 
opzetten van veilige en duurzame landbouw- en voedselsystemen moet worden 
bevorderd door middel van regionaal landbouwbeleid, milieuvriendelijke 
landbouwpraktijken, lokale productie, onaangetaste plattelandsgebieden en de 
bescherming van de biodiversiteit en de natuurlijke hulpbronnen, alsook door de 
invoering van sanitaire en fytosanitaire normen; merkt op dat, zowel wat de 
productiekosten van de landbouwers als wat de overheidsuitgaven voor het 
landbouwbeleid betreft, de bewaring en uitwisseling van lokale zaadvariëteiten de 
goedkoopste, snelste en meest doeltreffende manier is om de rassen aan te passen aan de 
klimaatverandering, waardoor afhankelijkheid van input wordt voorkomen en de 
autonomie van de landbouwers wordt gewaarborgd, alsmede, meer in het algemeen, de 
voedselzekerheid;

16. wijst op het risico dat sommige landbouwoverschotten, zoals melkpoeder, die zijn 
ontstaan tijdens de COVID-19-crisis, worden uitgevoerd naar minder ontwikkelde 
landen, concurreren met de lokale productie en nevenschade veroorzaken voor de 
producenten; verzoekt de Commissie daarom na te denken over een strategie voor het 
wegwerken van de voorraden, om negatieve gevolgen te voorkomen voor lokale kleine 
landbouwbedrijven in arme landen;

17. benadrukt het feit dat vrouwen die werkzaam zijn in de zelfvoorzieningslandbouw, 
worden geconfronteerd met bijkomende belemmeringen bij het behoud van de 
voedselsoevereiniteit als gevolg van de krachtige bescherming van nieuwe 
plantensoorten op grond van het Internationaal Verdrag tot bescherming van 
kweekproducten (UPOV) in handelsakkoorden.
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