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B9-0162/2022

Resolutie van het Europees Parlement over de behoefte aan een dringend EU-actieplan 
om voedselzekerheid binnen en buiten de EU te waarborgen in het licht van de 
Russische invasie in Oekraïne
(2022/2593(RSP))

Het Europees Parlement,

– gezien zijn eerdere resoluties over Rusland en Oekraïne,

– gezien de verklaringen van de leiders van het Europees Parlement van 16 en 
24 februari 2022 over Oekraïne,

– gezien de verklaringen van de voorzitter van de Europese Raad en de voorzitter van de 
Commissie van 24 februari 2022 over de ongekende en niet-uitgelokte militaire agressie 
van Rusland tegen Oekraïne,

– gezien de conclusies van de Europese Raad van 24 februari 2022,

– gezien zijn resolutie van 1 maart 2022 over de aanval van Rusland op Oekraïne1,

– gezien de resolutie van de Algemene Vergadering van de VN van 2 maart 2022 over de 
aanval op Oekraïne;

– gezien de Verklaring van Versailles van de staatshoofden en regeringsleiders van de 
EU, afgelegd tijdens hun informele vergadering op 10 en 11 maart 2022;

– gezien de mededeling van de Commissie van 12 november 2021 over het noodplan voor 
het waarborgen van de voedselvoorziening en voedselzekerheid in tijden van crisis 
(COM(2021)0689),

– gezien artikel 39 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

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

A. overwegende dat de Russische Federatie op 24 februari 2022 een niet-uitgelokte en 
ongerechtvaardigde invasie van Oekraïne is gestart;

B. overwegende dat de Raad van de Europese Unie een eerste reeks sancties tegen Rusland 
heeft aangenomen, waaronder gerichte individuele sancties, economische en financiële 
sancties en handelsbeperkingen, en verdere sancties blijft voorbereiden in nauwe 
samenwerking met trans-Atlantische bondgenoten en andere gelijkgestemde 
internationale partners;

C. overwegende dat de schade aan de civiele infrastructuur in Oekraïne onder andere de 
havens aan de Zwarte Zee betreft, met als gevolg een volledige blokkering van de 

1 Aangenomen teksten, P9_TA(2022)0052.
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handel over zee, waardoor de uitvoer van essentiële landbouwproducten naar 
verschillende regio’s, waaronder de Europese Unie, stil is komen te liggen;

D. overwegende dat de grondoorlog in Oekraïne ook tot de opschorting van de verwerking 
van oliehoudende zaden en de introductie van exportvergunningen voor bepaalde 
gewassen heeft geleid, en een belemmering vormt voor het interne verkeer van 
goederen, met name levensmiddelen, diervoeders en andere landbouwproducten, met 
een ernstige voedselschaarste in Oekraïne en een gebrek aan voorraden voor verzending 
naar andere landen tot gevolg;

E. overwegende dat de Russische Federatie en Oekraïne tot de belangrijkste producenten 
van landbouwgoederen ter wereld behoren; overwegende dat de twee landen samen 
goed zijn voor ongeveer 30 % van de mondiale tarwemarkt;

F. overwegende dat volgens de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) ofwel de 
Russische Federatie ofwel Oekraïne (of beide) tot de drie grootste mondiale exporteurs 
van tarwe, maïs, koolzaad, zonnebloemzaad en zonnebloemolie behoorden, en de 
Russische Federatie de belangrijkste mondiale exporteur van nitraathoudende 
meststoffen is, en de op één na grootste leverancier van zowel kali- als 
fosfaatmeststoffen;

G. overwegende dat de FAO denkt dat de wereldwijde bevoorradingsproblemen die het 
gevolg zouden zijn van een plotselinge en scherpe daling van de exporten van graan en 
zonnebloemzaad door de twee landen, de internationale prijzen voor levensmiddelen en 
diervoeders tot ver boven de nu reeds hoge niveaus zouden kunnen opdrijven;

H. overwegende dat de EU niet alleen tarwe importeert maar ook exporteert, met name 
naar de landen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika (jaarlijks ongeveer 6 miljoen 
ton);

I. overwegende dat de modellen van de FAO erop wijzen dat indien het conflict in een 
plotselinge en aanhoudende reductie van de export van levensmiddelen uit Oekraïne en 
de Russische Federatie zou resulteren, het aantal wereldwijd ondervoede mensen in 
2022 en 2023 dramatisch zou kunnen toenemen;

J. overwegende dat het voor de Europese Unie en de lidstaten prioritair is de 
voedselzekerheid en de toegankelijkheid tot levensmiddelen voor eenieder te 
garanderen; overwegende dat de Europese Unie ook een bijzondere 
verantwoordelijkheid heeft voor de internationale voedselzekerheid, met name in de 
landen van het gebied van de Middellandse Zee;

K. overwegende dat de EU niet alleen onafhankelijk moet worden op strategische gebieden 
zoals defensie of de energievoorziening, maar ook te allen tijde voor voedselzekerheid 
moet kunnen zorgen door het snel vergroten van de eigen productiecapaciteit in 
sectoren waar we nu nog sterk afhankelijk zijn van importen; overwegende dat deze 
crisis duidelijk maakt dat voedselzekerheid geen vanzelfsprekendheid is; overwegende 
dat de Europese levensmiddelenproductie als een strategische sector moet worden 
beschouwd;

L. overwegende dat de Europese Unie stoelt op het beginsel van solidariteit en dat als we 
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nu niet handelen het de meest kwetsbaren zullen zijn die het zwaarst zullen lijden;

M. overwegende dat deze crisis zowel directe als indirecte gevolgen voor de 
agrovoedingssector heeft, waarbij de directe gevolgen verband houden met de 
onderbreking van het handelsverkeer met Rusland en Oekraïne, en de indirecte 
gevolgen met de volatiliteit van de prijzen en de productiekosten;

N. overwegende dat de Europese Unie, in de nasleep van de economische crisis naar 
aanleiding van de COVID-19-pandemie, werkt aan het versterken van strategische 
waardeketens, waaronder de agrovoedingsketen; overwegende dat de Europese 
productie van landbouwgoederen moet worden bevorderd, teneinde de continuïteit van 
de agrovoedingsketen in tijden van crisis te garanderen;

O. overwegende dat de prijsstijgingen bij energie, brandstoffen, grondstoffen en 
landbouwproducten een grote impact heeft op de agrovoedingssector, en in een enorme 
stijging van de productiekosten resulteert, hetgeen de productiecontinuïteit in gevaar 
brengt en verstoringen van de bevoorradingsketen tot gevolg zou kunnen hebben; 
overwegende dat Rusland op 4 maart 2022 aangekondigd heeft de export van minerale 
meststoffen op te schorten naar aanleiding van zijn invasie van Oekraïne;

P. overwegende dat de prijzen van de grondstoffen voor meststoffen zich op een historisch 
hoog niveau bevinden; overwegende dat het gebruik van verwerkte mest de mestkosten 
voor landbouwers zou kunnen reduceren;

Q. overwegende dat de goede werking van de Europese interne markt een voorwaarde is 
voor het garanderen van de voedselzekerheid; overwegende dat de Hongaarse regering 
onlangs een totaalverbod op de export van graan heeft afgekondigd naar aanleiding van 
de Russische invasie van Oekraïne, hetgeen een inbreuk vormt op de verplichtingen van 
dat land uit hoofde van de Verdragen en niet strookt met het beginsel van solidariteit 
binnen de EU;

R. overwegende dat de uitputting van de voorraden aan diervoeders voor veel veehouders 
ernstige gevolgen zal hebben;

S. overwegende dat de agrovoedingssector nog niet hersteld is van de crisis naar 
aanleiding van de COVID-19-pandemie, die met name de producenten van varkensvlees 
en pluimvee zwaar heeft getroffen;

T. overwegende dat het verwezenlijken van de doelstellingen van duurzame productie, 
distributie en consumptie van de “van boer tot bord”-strategie de komende jaren tot een 
lagere productiviteit van de akkerbouwgronden in de Europese Unie zal leiden; 
overwegende dat de toekomstige voedselzekerheid van de Europese Unie rechtstreeks 
verband houdt met de ambities van de “van boer tot bord”-strategie en de Green Deal; 
overwegende dat deze ambities niet mogen leiden tot een grotere afhankelijkheid van 
importen uit derde landen, waarmee onze voedselzekerheid in gevaar zou worden 
gebracht;

U. overwegende dat de ontwikkeling van nieuwe, biologische 
gewasbeschermingsproducten en op eiwitten gebaseerde biologische 
bestrijdingsmiddelen in potentie de gezondheidsstatus en de opbrengst van gewassen 
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kan verbeteren, en chemische producten kan aanvullen of vervangen;

1. laat zich in de strengst mogelijke bewoordingen veroordelend uit over de illegale, 
niet-uitgelokte en ongerechtvaardigde militaire agressie tegen en invasie van Oekraïne 
door de Russische Federatie, alsook de betrokkenheid van Belarus bij deze agressie;

2. eist dat de Russische Federatie onmiddellijk alle militaire activiteiten in Oekraïne 
stopzet, alle militaire en paramilitaire strijdkrachten en militaire uitrusting 
onvoorwaardelijk terugtrekt uit het hele internationaal erkende grondgebied van 
Oekraïne, en de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne 
binnen zijn internationaal erkende grenzen volledig eerbiedigt;

3. betuigt zijn onverdeelde solidariteit met de Oekraïense bevolking, die al acht jaar onder 
oorlog in het land te lijden heeft, en veroordeelt de acties van Rusland tegen Oekraïne in 
de krachtigste bewoordingen;

4. is diepbedroefd over het tragische verlies van levens en het menselijk leed als gevolg 
van de Russische agressie en benadrukt dat aanvallen op burgers en civiele 
infrastructuur en willekeurige aanvallen verboden zijn op grond van het internationaal 
humanitair recht en derhalve oorlogsmisdaden zijn;

5. is ingenomen met de snelle vaststelling van sancties door de Raad, met als doel de 
Russische Federatie ervan te overtuigen haar aanvallen op Oekraïne te staken; wijst in 
het licht van de recentste aanvallen, onder meer op woongebieden en civiele 
infrastructuur, echter op de noodzaak om aanvullende strenge sancties vast te stellen;

Voedselzekerheid moet een prioriteit zijn voor de EU

6. verzoekt de Commissie het noodzakelijke te doen om Europese 
landbouwondernemingen met ondersteunende maatregelen te beschermen, teneinde 
zowel meer zekerheid als meer waarborgen te creëren voor het handhaven en, waar 
noodzakelijk, vergroten van de levensmiddelenproductie door Europese landbouwers;

7. verzoekt de Commissie de streefdoelen en het tijdschema van bepaalde initiatieven in 
het kader van de Europese Green Deal, met name de “van boer tot bord”-strategie en de 
biodiversiteitsstrategie, tegen het licht te houden, teneinde ervoor te zorgen dat hun 
toepassing niet resulteert in een verlies aan productiepotentieel van de 
agrovoedingssector in de EU en de Europese voedselzekerheid niet in gevaar brengt;

8. verzoekt de Commissie alle nieuwe wetgevingsinitiatieven, met name die in verband 
met de “van boer tot bord”-strategie en de biodiversiteitsstrategie, die tot een 
vermindering van de landbouwproductie zouden leiden, met name aangaande de 
herziening van de richtlijn inzake een duurzaam gebruik van pesticiden, de streefdoelen 
in verband met herstel van de natuur, en de zorgvuldigheidsvereisten voor de 
bevoorradingsketen, op te schorten;

9. is van oordeel dat de doelstellingen van de “van boer tot bord”-strategie en de 
biodiversiteitsstrategie aan een alomvattende effectbeoordeling in verband met de 
Europese voedselzekerheid en de situatie in de buurlanden moeten worden 
onderworpen, en roept de Commissie met klem op met deze effectbeoordeling rekening 
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te houden; roept de Commissie in dit verband met nadruk op rekening te houden met de 
reeds door internationaal erkende onderzoeksinstituten verrichte effectbeoordelingen;

10. is van oordeel dat de ambitie om het productieareaal met 10 % te reduceren in het licht 
van de huidige marktomstandigheden niet kan worden gerealiseerd;

11. verzoekt alle lidstaten programma’s ter voorkoming van voedselverspilling uit te 
voeren, de urgentie van het verminderen van voedselverspilling te benadrukken en te 
beklemtonen dat in het bijzonder gewerkt moet worden aan het voorkomen van 
voedselverspilling en -verlies, aangezien dit in een situatie van problemen bij de 
bevoorrading met levensmiddelen een bijdrage kan leveren aan de voedselzekerheid;

De urgentie van een holistisch actieplan ter waarborging van de voedselzekerheid

12. benadrukt dat de EU de grootste importeur en exporteur van agrovoedingsproducten ter 
wereld is; geeft aan dat de EU, met het oog op het vergroten van de veerkracht van onze 
agrovoedingssystemen op de lange termijn, maatregelen moet nemen om onze 
afhankelijkheid van de importen uit derde landen van energie, grondstoffen, chemische 
stoffen en chemische producten te verminderen; geeft aan dat onze voedselzekerheid op 
de korte en middellange termijn kan worden gegarandeerd met maatregelen zoals de 
diversificatie van de toelevering uit derde landen, en verzoekt de Commissie te kijken 
naar mogelijke leveranciers die aan de internationale duurzaamheidsnormen van de EU 
voldoen, en ofwel nieuwe bilaterale overeenkomsten te sluiten ofwel de bestaande 
overeenkomsten te versterken;

13. verzoekt de Commissie te anticiperen op mogelijke Russische tegenmaatregelen die de 
agrovoedingssector zouden kunnen treffen, zoals die uit 2014, en nieuwe markten in 
kaart te brengen en aan te boren voor de export van voedselproducten;

14. verzoekt de Commissie een EU-actieplan te presenteren om de voedselzekerheid binnen 
en buiten de EU te waarborgen, op basis van maatregelen voor de korte, de middellange 
en de lange termijn;

15. verzoekt de Commissie de landbouwmarkten per sector aan maandelijkse marktanalyses 
te onderwerpen, en daarbij met name aandacht te besteden aan prijzen, hoeveelheden en 
bevoorradingsketens; verwelkomt het gebruik door de Commissie van het recent in het 
leven geroepen Europees mechanisme voor paraatheid en respons bij 
voedselzekerheidscrises, waarin zowel publieke als private deskundigen op het gebied 
van de agrovoedingssector samenwerken; verzoekt de Commissie het Parlement op de 
hoogte te houden van de inhoud van de gesprekken die in het kader van dat mechanisme 
worden gevoerd, zodat het over alle informatie beschikt die nodig is voor het beheersen 
van de crisis;

16. herinnert eraan dat de enorme stijging van de prijzen voor meststoffen, die zich in de 
hele agrovoedingssector sterk zal doen voelen, al voor de Russische invasie van 
Oekraïne was begonnen; benadrukt dat deze stijging zich zal voortzetten, aangezien zij 
verband houdt met de prijzen voor aardgas; verzoekt de Commissie dan ook met klem 
een begin te maken met het elimineren van de antidumpingheffingen op meststoffen uit 
derde landen; betreurt verder dat de Commissie geen specifieke aandacht aan 
meststoffen heeft besteed in haar mededeling van 8 maart 2022 getiteld “REPowerEU: 



RE\1251923NL.docx 7/9 PE719.440v01-00

NL

een gemeenschappelijk Europees optreden voor betaalbaardere, veiligere en duurzamere 
energie” (COM(2022)0108);

17. merkt op dat, teneinde onze afhankelijkheid van kunstmest te verminderen, zo spoedig 
mogelijk zo veel mogelijk gebruik moet worden gemaakt van alternatieve organische 
bronnen van voedingsstoffen; verzoekt de Commissie iets te doen aan de wettelijke en 
praktische obstakels die in de weg staan aan de verwezenlijking van deze oplossing 
voor onze afhankelijkheid van de import van meststoffen en hulpbronnen uit derde 
landen;

18. verzoekt de Commissie de grenswaarden voor het gebruik van stikstof van dierlijke 
mest, zoals van mest teruggewonnen stikstof, ook wel RENURE, te verhogen, in 
overeenstemming met de grenswaarden voor meststoffen; verzoekt de Commissie zowel 
na te denken over een tijdelijke afwijking om de kosten van meststoffen snel omlaag te 
brengen, als te werken aan een langetermijnkader voor het vergroten van de circulariteit 
op landbouwbedrijven en het verkleinen van de afhankelijkheid van hulpbronnen uit 
derde landen;

19. onderstreept dat we behoefte hebben aan een strategie met duurzame intensificatie, met 
het oog op een grotere productie-output in combinatie met een geringere input;

20. verwacht van de Commissie dat zij in haar rapportage aan het Parlement en de Raad 
over de werking van het gemeenschappelijk visserijbeleid ingaat op het belang van het 
realiseren van economische, sociale en werkgelegenheidsvoordelen, en van het leveren 
van een bijdrage aan de bevoorrading met levensmiddelen; verzoekt de Raad met klem 
op korte termijn een debat te voeren over het gemeenschappelijk visserijbeleid, en de 
uitvoering en de herziening daarvan;

21. maakt zich grote zorgen over de sterke stijging van de operationele kosten waar de 
visserijsector mee wordt geconfronteerd; geeft aan dat een groot aantal vissersschepen 
in de Unie op dit moment niet meer uitvaart, omdat de prijzen van vis bij eerste verkoop 
de gestegen productiekosten niet langer dekken;

De goede werking van de interne markt voor agrovoedingsproducten waarborgen

22. hamert erop dat de goede werking van de interne markt voor landbouwproducten moet 
worden gewaarborgd en dat niet teruggegrepen moet worden op exportverboden naar 
andere lidstaten; verzoekt de Commissie hier scherp op te letten en onverwijld 
maatregelen te nemen tegen het door Hongarije afgekondigde verbod op de export van 
granen;

23. geeft aan dat we behoefte hebben aan monitoring en handhaving van de regels inzake 
eerlijke mededinging op de interne markt wat betreft ongerechtvaardigde prijsstijgingen 
voor bepaalde landbouwproducten; benadrukt het belang van intensievere monitoring 
van situaties waarin sommige bedrijven mogelijkerwijs een monopolie op de interne 
markt in de agrovoedingssector tot stand willen brengen, en geeft aan dat hiertegen 
onverwijld moe worden opgetreden;

24. verzoekt de Commissie maatregelen te overwegen om speculatie naar aanleiding van de 
hogere prijzen voor agrovoedingsproducten te voorkomen;
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EU-landbouwers in staat stellen via het gemeenschappelijk landbouwbeleid en andere 
vormen van steun voor voedselzekerheid te zorgen

25. verzoekt de Commissie de lidstaten de flexibiliteit te bieden om tijdelijk 
landbouwproductie toe te staan in ecologische aandachtsgebieden, met, in voorkomend 
geval, gebruikmaking van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen;

26. dringt erop aan de in artikel 219 van de GMO-verordening bedoelde maatregelen ter 
bestrijding van marktverstoringen onmiddellijk ten uitvoer te leggen om de zwaarst 
getroffen sectoren te ondersteunen;

27. verzoekt de Commissie zich erop voor te bereiden om, in voorkomend geval, 
aanvullende buitengewone marktmaatregelen als bedoeld in de GMO-verordening te 
nemen, zoals activering van artikel 222, met het oog op het uitwerken van regelingen 
die voor een betere match tussen vraag en aanbod zorgen;

28. verzoekt de Commissie te voorzien in steun voor particuliere opslag voor de zwaarst 
getroffen sectoren, teneinde de impact van de kortstondige overbevoorrading met 
bepaalde producten tijdelijk te verminderen, met name in de varkensvleessector, die 
reeds meerdere maanden ernstig te lijden heeft onder historisch moeilijke 
marktomstandigheden;

29. verzoekt de Raad en de Commissie zo snel mogelijk de crisisreserve van 
470 miljoen EUR vrij te geven, teneinde de landbouwsector te helpen bij het aangaan 
van de huidige uitdagingen op de markt; geeft overigens aan dat deze crisisreserve, 
wanneer hij op is, niet kan worden aangevuld met middelen van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid; dringt derhalve aan op de onmiddellijke vrijgave van aanvullende 
middelen, voor mobilisatie in het geval de crisisreserve op raakt;

30. verzoekt de Commissie steun te verlenen aan sectorale organisaties voor het aanboren 
van nieuwe importmarkten die de voedselbevoorrading en landbouwinput garanderen, 
met name voor vee, waarmee voorkomen wordt dat de voedselzekerheid in Europa in 
gevaar komt;

31. verzoekt de Commissie een voorstel te presenteren voor een alomvattende Europese 
eiwitstrategie, teneinde de Europese eiwitproductie te vergroten en de afhankelijkheid 
van de Unie op dit vlak van derde landen te verminderen;

32. verzoekt de Commissie akkoord te gaan met een flexibelere toepassing van de regels 
van het gemeenschappelijk landbouwbeleid in 2022, waaronder die met betrekking tot 
de betaling van voorschotten aan producenten, en met een verhoging van het aandeel 
van de voorschotten van 50 % naar 70 %;

33. verzoekt de Commissie alle noodzakelijke maatregelen te nemen, met name met 
betrekking tot staatssteun, om bredere steun mogelijk te maken aan de sectoren die het 
zwaarst door de crisis worden getroffen;

34. verzoekt de Commissie te overwegen het in maart 2020 vastgestelde tijdelijk kader voor 
staatssteun te wijzigen, teneinde de lidstaten in staat te stellen volledig gebruik te maken 
van de flexibiliteit van de staatssteunregels om de economie te ondersteunen;
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35. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.


