4 scenario’s voor ggo’s in de Europese landbouw

Het Rathenau Instituut en de COGEM
hebben in 2010 een verkennende
scenariostudie uitgevoerd naar de situatie
voor gg-gewassen in Europa.
De factoren ‘maatschappelijke acceptatie’ en ‘externe druk’ zijn
grotendeels bepalend voor de ontwikkelingen rondom gggewassen in Europa. Deze factoren zijn daarom als drivers
gekozen voor de uitwerking van de scenario’s.
De scenario’s zijn geen toekomstvoorspellingen maar een
gedachtenoefening om toekomstige beleidsvragen te
identificeren, zoals:

GGO’S ALS LUXE

geen externe druk / maatschappelijke acceptatie hoog

■■ Innovatieve producten vergroten keuzevrijheid consument

Beleidsvragen voedselzekerheid
■■ In hoeverre kan Europa zelfvoorzienend worden met
betrekking tot de landbouwproductie?
■■ In hoeverre zijn Nederland en Europa verantwoordelijk
voor de voedselzekerheid in andere landen?
■■ Moet de overheid maatregelen nemen om de vleessector
in te krimpen?
■■ Moet de overheid een verandering in voedselpatroon
passief of actief bevorderen?

■■ Bedrijfsleven richt zich op consumentenvoordeel gg-gewassen
■■ Wetenschap als bron voor nieuwe innovaties en talent
■■ Overheid valideert claims nieuwe producten

Maatschappelijke acceptatie
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Mondiale motivatie of Europese eigenheid?

MONDIALE MOTIVATIE

externe druk / hoge maatschappelijke acceptatie

■■ Consument zet kieskeurigheid opzij voor mondiale problemen
■■ Bedrijfsleven zet alle zeilen bij voor voedselzekerheid
■■ Wetenschap en bedrijfsleven slaan de handen ineen
■■ Overheid waarborgt veiligheid en voedselzekerheid

Externe druk

Beleidsvragen keuzevrijheid
■■ Kan de overheid keuzevrijheid met betrekking tot ggo’s
blijven garanderen?
■■ Wanneer wordt de prijs voor ggo-vrij te hoog?
■■ Kan of moet de overheid de acceptatie van ggo’s passief
of actief bevorderen?

EUROPESE EIGENHEID

geen externe druk / lage acceptatie

■■ Consument kan ruim kiezen in ggo-vrij aanbod
■■ Bedrijfsleven ziet mogelijkheden voor productaanbod zonder ggo
■■ EU-wetenschappers innoveren op ggo-vrije toepassingen
■■ Overheid breidt mogelijkheden zelfvoorziening verder uit

DURE IDEALEN

grote externe druk / lage acceptatie

■■ Merendeel consument kan niet meer kiezen
■■ Bedrijfsleven ziet plafond zelfvoorziening naderen
■■ Wetenschap verkent grenzen van het beleid
■■ Overheid in spagaat tussen voedselzekerheid en keuzevrijheid

