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SUGGESTIES 

De Commissie internationale handel verzoekt de bevoegde Commissie landbouw en 

plattelandsontwikkeling onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

A. overwegende dat uit de studie van de Commissie van december 2016 getiteld "Impacts 

of EU trade agreements on the agricultural sector" blijkt dat dankzij de overeenkomsten 

van de EU met Mexico, Zuid-Korea en Zwitserland de uitvoer van 

agrovoedingsmiddelen uit de EU met meer dan 1 miljard EUR is toegenomen en een 

toegevoegde waarde van 600 miljoen EUR heeft opgeleverd in de agrovoedingssector; 

overwegende dat sinds de toepassing van de vrijhandelsovereenkomsten met Peru en 

Colombia (respectievelijk maart 2013 en augustus 2013) de EU-uitvoer van 

landbouwproducten naar beide landen sterk is gestegen (naar Peru met 73 % en naar 

Colombia met 82 %); 

B. overwegende dat de EU sinds 2013 verreweg de grootste exporteur van 

agrovoedingsproducten is en sinds 2010 een uitvoeroverschot heeft; overwegende dat 

de EU-uitvoer van agrovoedingsmiddelen naar derde landen is gestegen, in 2017 naar 

een recordwaarde van 137,9 miljard EUR; overwegende dat de EU tevens de grootste 

importeur van landbouwproducten uit ontwikkelingslanden is; 

1.  onderstreept dat het EU-handelsbeleid coherent moet zijn met andere EU-

beleidsdomeinen, zoals ontwikkelingsbeleid en milieubeleid, en de verwezenlijking van 

de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling (SDG's) moet ondersteunen, en dat het 

kan bijdragen aan het verwezenlijken van de doelstellingen van het gemeenschappelijk 

landbouwbeleid (GLB), met name het verzekeren van een redelijke levensstandaard 

voor de landbouwbevolking en redelijke prijzen bij de levering aan verbruikers; 

benadrukt dat de agrovoedingssector in de EU moet profiteren van de door export 

geboden groeimogelijkheden, aangezien naar schatting 90 % van de bijkomende 

wereldwijde vraag naar agrovoedingsproducten in het volgende decennium van buiten 

Europa zal komen; benadrukt dat het GLB moet voldoen aan de voedings-, milieu- en 

klimaatgerelateerde behoeften van de Europese samenleving alvorens te denken aan 

productie voor verkoop op de internationale markt; benadrukt dat zogenaamde 

ontwikkelingslanden over voldoende kansen moeten beschikken om een sterke 

agrovoedingssector op te zetten en te handhaven; 

2. is van oordeel dat de vereisten van de internationale handel en de WTO een zeer grote 

invloed hebben gehad op de reeks hervormingen van het GLB die zijn doorgevoerd 

sinds de jaren 1990; is van mening dat deze hervormingen de Europese 

landbouwproducten en de Europese agrovoedingssector concurrerender hebben 

gemaakt, maar dat zij ook grote delen van de landbouwsector hebben ondermijnd door 

hen bloot te stellen aan de instabiliteit van de wereldmarkten; is van mening dat het nu 

tijd is, zoals in de mededeling van de Commissie over de toekomst van voeding en 

landbouw in Europa wordt voorgesteld, om meer te focussen op andere doelstellingen 

van het GLB, zoals de levensstandaard van de landbouwers en aangelegenheden 

betreffende gezondheid, werkgelegenheid, milieu en klimaat; 

3. bevestigt dat de EU-beleidsmaatregelen inzake handel en landbouw nauw met elkaar 

verweven zijn en dit ook in de toekomst zullen blijven, dat het handelsbeleid niet mag 

prevaleren boven het landbouwbeleid en dat het handhaven en ontwikkelen van 
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duurzame landbouw een prioriteit moet zijn; wijst erop dat dit verband aantoont welke 

belangrijke rol de landbouw speelt in het kader van bilaterale onderhandelingen over 

vrijhandelsovereenkomsten en van multilaterale onderhandelingen via de 

Wereldhandelsorganisatie (WTO), over thema's als markttoegang voor 

landbouwproducten, binnenlandse steun, uitvoersubsidies, de bescherming van 

geografische aanduidingen, regels inzake sanitaire en fytosanitaire maatregelen, 

voorzichtig gebruik van antimicrobiële geneesmiddelen ter vermindering van de 

verspreiding van antimicrobiële resistentie, vereenvoudiging van invoerprocedures, en 

de garantie dat op de interne markt ingevoerde landbouwproducten geproduceerd 

worden in overeenstemming met de arbeids- en milieunormen van de EU, het 

voorzorgsbeginsel, voorschriften inzake dierenwelzijn en andere veiligheidsnormen; 

4. benadrukt dat procedés en productiemethoden (PPM) een belangrijk onderdeel vormen 

van de sociale, economische en milieunormen in de mondiale handel in 

landbouwproducten en spoort de Commissie aan er bij de Wereldhandelsorganisatie 

(WTO) op aan te dringen PPM als zodanig te erkennen; 

5. onderstreept dat de verwezenlijking van de doelstellingen van de Overeenkomst van 

Parijs inzake klimaatverandering en de verwezenlijking van de SDG's moeten behoren 

tot de grondbeginselen van elk handelsbeleid met betrekking tot landbouwproducten; 

merkt op dat de Commissie in haar discussienota over het in goede banen leiden van de 

mondialisering terecht wijst op de vraag naar meer eerlijke handel en duurzame en 

lokale producten als een veranderende trend in de globalisering; benadrukt dat het 

handelsbeleid van de EU in hoge mate kan bijdragen aan de verwezenlijking van de 

SDG's en de klimaatdoelstellingen van de Overeenkomst van Parijs; 

6. is van mening dat handelsovereenkomsten vooral aan grote landbouwbedrijven in de 

EU en daarbuiten ten goede kunnen komen, maar ook ernstige negatieve sociaal-

economische gevolgen kunnen hebben voor kleine en middelgrote landbouwbedrijven 

in de EU en in derde landen; 

7. is ingenomen met de geboekte vooruitgang bij de bevordering van de Europese 

landbouwbelangen in de recente bilaterale handelsbesprekingen, met name wat betreft 

markttoegang voor hoogwaardige Europese agrovoedingsproducten en de bescherming 

van geografische aanduidingen in derde landen; vertrouwt erop dat deze tendens kan 

worden voortgezet en nog verder kan worden verbeterd;  

8. verzoekt de Commissie, in verband met lopende en toekomstige bilaterale 

handelsbesprekingen met derde landen, een mondiaal gelijk speelveld te waarborgen en 

de liberalisering van de markttoegang met betrekking tot zowel derde landen als de EU 

in gevoelige landbouwsectoren zo zorgvuldig mogelijk aan te pakken door in de eerste 

plaats maatregelen te overwegen zoals overgangsperioden, tariefcontingenten, passende 

vrijwaringsmaatregelen die rekening houden met sociale, milieu- en economische 

effecten in de EU, alsook in de landen waarnaar wij uitvoeren, de mogelijke uitsluiting 

van de gevoeligste producten van de werkingssfeer van de overeenkomsten na een 

overweging per geval, en de naleving van wederkerigheidsregels met betrekking tot de 

gevoelige landbouwsectoren van derde landen; merkt op dat het hierbij kan gaan om 

verschillende producten, afhankelijk van de handelspartner in kwestie; benadrukt dat 

voor gevoelige producten en voor elke sector rekening moet worden gehouden met het 
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maximale gecumuleerde bedrag van de door de EU verleende landbouwconcessies in 

het kader van haar internationale verbintenissen; 

9. herhaalt dat in handelsovereenkomsten effectieve en snel uitvoerbare 

vrijwaringsclausules moeten worden opgenomen waarmee preferenties tijdelijk kunnen 

worden opgeschort in geval van marktverstoring en schade aan gevoelige sectoren; 

10. wijst derhalve op het beginsel van gekwalificeerde markttoegang, wat inhoudt dat 

ingevoerde goederen moeten voldoen aan de EU-normen; 

11. is bovendien van mening dat goederen waarvan de productie in verband wordt gebracht 

met ontbossing, de illegale toe-eigening van land of hulpbronnen of 

mensenrechtenschendingen, geen toegang mogen krijgen tot de EU-markt; 

12. betreurt het gebrek aan vooruitgang betreffende interne landbouwsteun tijdens de elfde 

Ministeriële Conferentie van de WTO; is niettemin ingenomen met de gezamenlijke 

verklaring die de EU en de Cairns-groep vóór de conferentie afgelegd hebben, en dringt 

er bij de Commissie op aan de samenwerking inzake binnenlandse steun voort te zetten; 

herhaalt dat geen enkel toekomstig standpunt van de EU over dit onderwerp voorrang 

mag krijgen boven de besprekingen over de toekomst en de hervorming van het GLB, 

en dat in een dergelijk standpunt naar behoren rekening moet worden gehouden met het 

kader van het hervormde GLB; wijst er tegen deze achtergrond op dat het van essentieel 

belang is dat de internationale handelsregels geen beperking vormen voor het 

toepassingsgebied van binnenlandse steun aan de Europese landbouw teneinde 

marktcrises te voorkomen en te beheersen, landbouwpraktijken in de richting van 

economisch doeltreffende en milieu- en klimaatvriendelijke productiesystemen te 

verschuiven en de strategische voorziening in plantaardige eiwitten veilig te stellen, 

zodat op lange termijn de ontwikkeling van de kringloopeconomie kan worden 

bevorderd; merkt op dat strenge sociale en milieunormen de kwaliteit van de dankzij dit 

beleid aan de Europeanen geleverde collectieve goederen verder zouden verhogen; 

13. wijst erop dat de EU van haar kant de exportsubsidies heeft afgeschaft en dat er in de 

huidige begroting van de EU geen begrotingslijn meer is voor exportsubsidies; verzoekt 

de handelspartners van de EU in dit verband toezeggingen te doen tot het terugdringen 

van handelsverstorende interne steun; doet een beroep op de WTO-leden die 

exportsubsidies blijven verlenen om het ministerieel besluit inzake uitvoerconcurrentie 

dat op 19 december 2015 in Nairobi is aangenomen, uit te voeren; 

14. eist dat de Commissie waakzaam blijft en dat de Unie meer defensieve maatregelen 

neemt ter oplossing van de bestaande en toekomstige belemmeringen van de 

markttoegang in derde landen, omdat deze in aantal en omvang toenemen, met 

inachtneming van het milieu en de mensenrechten, waaronder het recht op voedsel; 

onderstreept dat de meeste van deze belemmeringen gevolgen hebben voor 

landbouwproducten (27 % volgens de gegevensbank van de Commissie inzake 

markttoegang), vooral in de vorm van sanitaire en fytosanitaire maatregelen voor 

markttoegang; 

15. verzoekt de Commissie om te anticiperen op en rekening te houden met de gevolgen 

van de brexit bij de voorbereiding van de uitwisseling van aanbiedingen en de 

berekening van quota. 
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