
 
Covid-19: noodmaatregelen om landbouwers en
vissers in de EU te helpen
 

De EU heeft noodmaatregelen goedgekeurd om landbouwers en vissers te helpen die
zwaar getroffen werden door de coronavirus-pandemie, zodat ze de voedselvoorraad
kunnen garanderen.
 
Om verstoring van de voedselketen te vermijden, heeft de EU dringende maatregelen genomen
om voedingsproducenten te steunen.
 
Voornaamste problemen van voedselproducenten 
Terwijl vertragingen in het vervoer van landbouwgoederen via de grenzen opgelost werden
door de introductie van ‘groene baanvakken’, die het vervoer van essentiële goederen toelaten,
hebben de aquacultuur-, landbouw- en visserijsectoren het nog steeds erg moeilijk.
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Voedingsproducenten worden geconfronteerd met een arbeidstekort omdat het vrije verkeer
van seizoenarbeiders – waar ze enorm afhankelijk van zijn - werd stopgezet. De Commissie
heeft beslist dat ze beschouwd kunnen worden als essentiële werkkrachten, maar velen van
hen willen om begrijpelijke redenen liever thuisblijven. Een lagere productie kan een impact
hebben op de prijzen. Daarnaast heeft de landbouwsector belangrijke klanten verloren door de
sluiting van hotels en restaurants.
 
Steun voor vissers en aquacultuur 
Tijdens de plenaire sessie op 17 april, keurden Europarlementsleden financiële steun goed voor
de zwaar getroffen visserij en aquacultuurbedrijven. De visserij kampt met logistieke problemen
in de havens, hogere vrachtprijzen voor het verzenden van visproducten, handelsbeperkingen
met derde landen, prijsdalingen, marktverlies, zorgen over de veiligheid van de werknemers en
minder mogelijkheden voor rotatie van het personeel wegens de quarantaine.
 
Een aantal noodmaatregelen zullen de sectoren helpen, inclusief meer mogelijkheden voor
staatssteun en nieuwe steunmaatregelen van het Europees Fonds voor maritieme zaken en
visserij, wat flexibeler zal worden.
 
Lidstaten zullen steun kunnen geven:
 

aan vissers voor de tijdelijke stillegging van hun activiteiten 
aan aquacultuurbedrijven voor de tijdelijke opschorting of vermindering van hun
activiteiten 
aan producenten voor de tijdelijke opslag van visserij- of aquacultuurproducten
 

Hoe helpt de EU de landbouwsector? 
De landbouwcommissie van het Parlement verwelkomde op 15 April het Commissievoorstel om
de agrovoedingssector te helpen, maar riep op tot meer gerichte actie, inclusief
marktmaatregelen zoals privé opslag.
 
EP-leden eisten ook de activatie van de crisisreserve om landbouwsectoren die het moeilijk
hebben te helpen, en zeiden dat de meerjarenbegroting voldoende middelen moet voorzien
voor het EU-landbouwbeleid in de periode na Covid-19.
 
De herverdeling van ongebruikte landbouwfinanciering maakt deel uit van de maatregelen om
de effecten van de crisis in landelijke gebieden in te dijken. Een simpeler en flexibeler
landbouwfonds voor landelijke ontwikkeling zou leningen en garanties aan gunstige
voorwaarden mogelijk maken om operationele kosten tot €200 000 te dekken.
 
Op 19 juni verhoogden EP-leden de crisissteun van het EU-fonds voor plattelandsontwikkeling
waarmee EU-landen kunnen betalen aan de zwaarst getroffen landbouwers en KMO's in de
agrovoedingssector. Landbouwers kunnen tot €7 000 ontvangen, terwijl KMO's in de
agrovoedingssector tot en met €50 000 kunnen ontvangen. Lidstaten zullen ook meer tijd
krijgen voor de steunverlening.

Nieuwsitem

NL Directoraat-generaal Communicatie
Europees Parlement - Woordvoerder: Jaume Duch Guillot
Contact: webmaster@europarl.eu

2 I 3

https://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20200415IPR77116/covid-19-meps-endorse-enhanced-support-to-eu-fisheries-and-aquaculture
https://ec.europa.eu/info/news/coronavirus-commission-announces-further-measures-support-agri-food-sector-2020-apr-02_nl
https://ec.europa.eu/info/news/coronavirus-commission-announces-further-measures-support-agri-food-sector-2020-apr-02_nl
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20200615IPR81231/covid-19-boosting-aid-for-farmers-from-the-eu-rural-development-fund


Wat seizoenarbeiders betreft - noodzakelijk voor het planten, verzorgen en oogsten - worden
EU-landen aangemoedigd om ze te beschouwen als essentiële arbeiders, om informatie over
hun behoeften uit te wisselen en soepele grensovergang te verzekeren.
 
Op 18 juni steunde het Parlement een eerste serie buitengewone marktmaatregelen om wijn-,
fruit- en groetenproducenten in de EU te helpen. Over een tweede serie maatregelen zal op een
latere datum beslist worden omdat het Parlement het voorstel ontoereikend vond.
 
Ontdek welke maatregelen de EU al genomen heeft om de pandemie in te dammen.
 
Bekijk onze tijdlijn van EU-maatregelen om Covid-19 en de impact ervan te bestrijden.
 
Meer informatie
Persbericht: EP-leden roepen op tot robuuste actie om landbouwers in de EU te helpen tijdens
de  Covid-19-crisis
EPRS: Steun voor visserij- en aquacultuursectoren
Covid-19: Intensivering van EU-respons om de economie erbovenop te helpen
EC-factsheet over Covid-19: landdbouw- en voedingsectoren
EC-factsheet over Covid-19: Seizoen-, grens- en uitgezonden arbeiders
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/ip_20_545
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20200618IPR81503/covid-19-meps-approve-part-of-aid-package-for-wine-fruit-and-vegetable-growers
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20200618IPR81503/covid-19-meps-approve-part-of-aid-package-for-wine-fruit-and-vegetable-growers
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/priorities/de-repons-van-de-eu-op-het-coronavirus/20200327STO76004/10-dingen-die-de-eu-doet-om-het-coronavirus-in-te-dijken
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/priorities/de-repons-van-de-eu-op-het-coronavirus
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200414IPR77008/meps-call-for-robust-actions-to-help-eu-farmers-deal-with-the-covid-19-crisis
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200414IPR77008/meps-call-for-robust-actions-to-help-eu-farmers-deal-with-the-covid-19-crisis
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/649373/EPRS_ATA(2020)649373_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20200415IPR77111/covid-19-intensivering-van-eu-respons-om-de-economie-erbovenop-te-helpen
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/factsheet-covid19-agriculture-food-sectors_en.pdf
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=22486&langId=en

