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Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000043/2021
aan de Commissie
Artikel 136 van het Reglement
Tomas Tobé
namens de Commissie ontwikkelingssamenwerking
Norbert Lins
namens de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

Betreft: Bijdrage van de EU aan de transformatie van mondiale voedselsystemen voor de 
verwezenlijking van de duurzameontwikkelingsdoelstellingen

De VN-top over voedselsystemen zal in september 2021 plaatsvinden als onderdeel van het 
Decennium van actie met het oog op de verwezenlijking van de Agenda 2030 voor duurzame 
ontwikkeling waarvan de duurzameontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) deel uitmaken. 
Voedselsystemen – d.w.z. de productie, distributie en consumptie van voedsel – hebben invloed op 
de zeventien SDG’s en zijn van cruciaal belang voor de verwezenlijking van die doelstellingen. De top 
is bedoeld als gelegenheid om met nieuwe acties te komen die de mondiale voedselsystemen 
gezonder, duurzamer en rechtvaardiger moeten maken. De EU heeft actief bijgedragen aan de 
voorbereiding van de Agenda 2030. Ook heeft de EU zich ertoe verbonden van de SDG’s een leidend 
beginsel in al haar beleidsmaatregelen te maken en er samen met haar partners werk van te maken.

Helaas wijzen alle indicatoren erop dat we niet op schema liggen om in 2030 in een hongervrije 
wereld te leven. Bovendien heeft de COVID-19-pandemie de kwetsbaarheid van voedselsystemen 
blootgelegd en de ongelijkheden groter gemaakt.

In dit verband is er dringend behoefte aan een hernieuwd en krachtiger elan van de EU om de honger 
tot nul terug te brengen en het recht op voldoende voedsel te waarborgen:

1. Hoe denkt de Commissie ervoor te zorgen dat de EU het voortouw kan nemen bij het 
bewerkstelligen van SDG 2 (Geen honger), onder meer door financiële toezeggingen te doen 
voor voeding in het kader van de EU-begroting 2021-2027, gezien de enorme wereldwijde 
financieringskloof waarvan momenteel sprake is?

2. Hoe wil de Commissie het EU-handelsbeleid inzetten om de wereldwijde overgang naar 
duurzame agrovoedingssystemen te ondersteunen, in overeenstemming met de “van boer tot 
bord”-strategie?

3. Welke maatregelen wil de Commissie gaan voorstellen om partnerlanden en hun lokale 
landbouwers, vissers, bosbouwers en voedselproducenten te ondersteunen bij het streven naar 
duurzamere praktijken op cruciale gebieden zoals dierenwelzijn, het gebruik van pesticiden en 
de strijd tegen antimicrobiële resistentie?
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