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B9-0206/2019

Resolutie van het Europees Parlement over maatregelen om de effecten op de Europese 
landbouw van de uitspraak van de WTO over het Airbusgeschil aan te pakken
(2019/2895(RSP))

Het Europees Parlement,

– gezien het besluit van de scheidsrechter van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) in het 
kader van het Airbus-subsidiegeschil (DS316) van 2 oktober 2019, waarbij de VS 
tegenmaatregelen op de uitvoer van de EU mogen treffen ter waarde van 
7,5 miljard USD (6,8 miljard EUR),

– gezien het formele besluit van het orgaan voor geschillenbeslechting van de WTO van 
14 oktober 2019, waarbij groen licht wordt gegeven voor deze sancties,

– gezien het besluit van de VS om met ingang van 18 oktober 2019 een nieuw tarief in te 
voeren van 25 % ad valorem voor sommige landbouwproducten en van 10 % ad 
valorem voor niet-landbouwproducten,

– gezien artikel 132, lid 2, van zijn Reglement,

A. overwegende dat de VS een belangrijke bestemming voor de uitvoer van 
landbouwproducten uit de EU-28 is, in 2018 goed voor 22,3 miljard EUR;

B. overwegende dat de EU-uitvoer van agrovoedingsmiddelen met een waarde van 
4,3 miljard EUR (60 % van de totale waarde van de tegenmaatregelen) zal worden 
getroffen door de nieuwe heffingen, die zullen neerkomen op 1,1 miljard EUR;

C. overwegende dat het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Spanje, Italië, Duitsland en 
Ierland de landen zijn die het meest getroffen worden door het besluit van de VS; 
overwegende dat ook de agrovoedingssector in andere EU-lidstaten zal worden 
getroffen;

D. overwegende dat de Commissie, ondanks de onwil van de VS om een regeling te vinden 
voor het Boeing-Airbus-geschil die gunstig zou zijn voor beide partijen, en om stappen 
te nemen om de benoeming van de leden van de WTO-Beroepsinstantie door het orgaan 
voor geschillenbeslechting van de WTO te deblokkeren, voorstelt de VS een aandeel toe 
te kennen in het tariefcontingent voor rundvlees van hoge kwaliteit, in weerwil van de 
weigering van de VS om het voorzorgsbeginsel te erkennen;

E. overwegende dat de belangrijkste landbouwproducten waarop de sancties van de VS 
gericht zijn, EU-producten met een hoge waarde betreffen (zoals Schotse whisky, wijn, 
zuivelproducten als boter en kaas, en olijfolie);

F. overwegende dat de maatregelen ook op andere agrovoedingsmiddelen, zoals 
varkensvlees, koffie, koekjes en vruchtensap, gericht zijn, zij het in mindere mate;

G. overwegende dat landbouwers en marktdeelnemers in de agrovoedingsketen opnieuw 
het slachtoffer zijn van een handelsconflict buiten de landbouw; overwegende dat Italië 
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en Ierland, die niet deelnemen aan het Airbus-consortium, ook zullen worden 
blootgesteld aan de nieuwe tarieven;

H. overwegende dat de Amerikaanse sancties zullen leiden tot meer instabiliteit op de 
interne markt van de EU, wat zorgt voor een verergering van de bestaande 
marktvolatiliteit als gevolg van extreme weersomstandigheden en de overproductie in 
sommige sectoren, die een neerwaartse druk op de opbrengsten van de producenten 
veroorzaakt, en van de potentiële negatieve economische gevolgen van de terugtrekking 
van het VK uit de EU;

I. overwegende dat het recht op voedsel wordt erkend in de Universele Verklaring van de 
Rechten van de Mens van 1948;

J. overwegende dat het mondiale voedselsysteem in een crisis verkeert, en dat in het 
huidige industriële voedselsysteem voedsel wordt behandeld als een particulier goed en 
niet als een gemeenschappelijk goed, dat de transitie naar een duurzaam voedselsysteem 
dat eerlijker is voor zowel levensmiddelenproducenten als consumenten, zou helpen;

1. merkt op dat het besluit van de Verenigde Staten om als gevolg van het Airbus-geschil 
tegenmaatregelen ten aanzien van de EU te nemen, is goedgekeurd door het orgaan voor 
geschillenbeslechting van de WTO; dringt er bij de Commissie op aan een hervorming 
van de WTO te ondersteunen zodat deze onder meer tot taak heeft de gevolgen van het 
handelsbeleid voor de conformiteit met de Overeenkomst van Parijs en de 
verwezenlijking van de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling (SDG’s) te 
beoordelen;

2. benadrukt dat deze tarieven niet alleen een aanzienlijk negatief effect zullen hebben op 
de desbetreffende lidstaten en producten, maar ook op de hele landbouwsector en 
agrovoedingsketen in de EU;

3. betreurt ten zeerste het gebrek aan betrokkenheid van de VS bij de pogingen van de EU 
om vóór de toepassing van de tarieven tijdig een via onderhandelingen tot stand 
gekomen oplossing te vinden en dringt er bij de Commissie op aan een snelle oplossing 
te vinden en de groeiende spanningen op handelsgebied tussen beide partijen te de-
escaleren;

4. is van mening dat geen aandeel in het tariefcontingent voor rundvlees van hoge 
kwaliteit aan de VS moet worden toegewezen zolang er geen zinvolle betrokkenheid is 
bij de oplossing van de zaak Boeing-Airbus, en zolang dit land de vervanging van leden 
van de WTO-Beroepsinstantie blokkeert en alle voorstellen verwerpt om de 
selectieprocedure voor de resterende vacatures te starten;

5. verzoekt de Commissie nauwlettend toe te zien op de EU-markt in de hele 
voedselvoorzieningsketen, teneinde alle verstoringen vast te stellen als gevolg van de 
toepassing van deze sancties en het sneeuwbaleffect van producten die uit de 
voedselvoorzieningsketen zijn verwijderd;

6. verzoekt de EU, overeenkomstig de WTO-regels, gebruik te maken van de beschikbare 
instrumenten van het gemeenschappelijk landbouwbeleid om landbouwers in staat te 
stellen zich in te zetten voor een rechtvaardige overgang naar duurzame 
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landbouwpraktijken op basis van korte voorzieningsketens en regionale productie, 
teneinde deze zo veel mogelijk af te schermen van externe schokken;

7. benadrukt dat de globalisering van de voedselvoorzieningsketen niet ten goede is 
gekomen aan de primaire producenten, een sector die wordt gekenmerkt door productie 
beneden de kostprijs, lage opbrengsten en blootstelling aan oneerlijke handelspraktijken 
vanwege de versnippering ervan;

8. betreurt het dat het landbouwbeleid van de EU zich zodanig heeft ontwikkeld dat 
levensmiddelen als een handelsproduct worden beschouwd; is ervan overtuigd dat 
voedsel een fundamenteel mensenrecht is en door geen enkele partij mag worden 
gebruikt als offensief instrument in handelsgeschillen;

9. dringt er bij de Commissie op aan wereldwijd het voortouw te nemen bij het aanpakken 
van de tegenstelling tussen overvloedige wereldwijde voedselvoorraden en 
wijdverbreide ondervoeding en honger, die het gevolg zijn van het feit dat voedsel, een 
van onze meest fundamentele menselijke behoeften, als handelswaar voor het maken 
van winst wordt beschouwd;

10. benadrukt dat het landbouwbeleid van de EU niet langer gericht moet zijn op het 
huidige industriële model dat gebaseerd is op de uitvoer naar derde landen, waardoor 
primaire producenten worden blootgesteld aan geopolitieke gebeurtenissen waarop zij 
geen invloed hebben, maar op een model waarin voedselsoevereiniteit, hoogwaardig 
voedsel, billijke producentenrendementen, milieubescherming en strenge normen voor 
dierenwelzijn de primaire doelstellingen zijn;

11. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.


