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aan de Commissie
Artikel 136 van het Reglement
Fabienne Keller
namens de Renew-Fractie

Betreft: Gevolgen van de voedsel- en energieonzekerheid voor de migratiestromen naar de EU 
na de Russische invasie van Oekraïne

Door voedsel en energie als wapen te gebruiken in de context van zijn oorlog in Oekraïne, is Rusland 
verantwoordelijk voor de afschuwelijke voedselonzekerheid en een sterke stijging van de 
energieprijzen op mondiaal niveau.

Oekraïne behoort tot de grootste graanexporteurs ter wereld (het is goed voor 50 % van de 
wereldwijde uitvoer van zonnebloemolie, 18 % van de gerst, 16 % van de maïs en 12 % van de 
tarwe), waarbij meer dan 90 % van zijn graanuitvoer naar Afrikaanse landen en landen in Azië en de 
Aziatisch-Pacifische regio gaat. De vermindering van de productie en de uitvoer als gevolg van de 
Russische oorlog heeft reeds schadelijke gevolgen gehad voor een aantal ontwikkelingslanden. 
Volgens prognoses van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN (FAO) zou het aantal 
ondervoede mensen wereldwijd kunnen stijgen van 8 tot 19 miljoen in de periode 2022-2023 als 
rechtstreeks gevolg van de oorlog in Oekraïne. Tekorten aan basisgoederen kunnen de spanningen 
doen toenemen, de economische mogelijkheden voor mensen in een aantal landen verminderen en 
nieuwe migratiestromen op gang brengen.

Naast de inspanningen van de EU en de lidstaten om marktverstoringen te beperken en kwetsbare 
landen overal ter wereld te ondersteunen:

1. Volgen de Commissie en haar agentschappen de ontwikkeling van interne verplaatsingen en 
wereldwijde migratiestromen vanwege de voedsel- en energieonzekerheid als gevolg van de 
oorlog in Oekraïne? Zo ja, wat zijn de huidige tendensen en prognoses voor het komende jaar?

2. Hoe denkt de Commissie de steun van de EU aan derde landen die met nieuwe migratie-
uitdagingen worden geconfronteerd, te versterken, bijvoorbeeld door alle beschikbare financiële 
instrumenten in te zetten (bv. het instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en 
internationale samenwerking — NDICI) en de Team Europa-aanpak te gebruiken om onze 
partnerlanden en buurlanden te ondersteunen?

3. Hoe denkt de Commissie te anticiperen op de migratieproblematiek en ons asielstelsel voor te 
bereiden, onder meer wat betreft kortetermijnmaatregelen en solidariteit tussen de EU-lidstaten?
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