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Amendement 1
Ska Keller, Catherine Grèze

Ontwerpadvies
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A bis. (nieuw) overwegende dat 40% van 
de broeikasgassen in de wereld in de 
landbouwsector wordt uitgestoten; 
overwegende dat de landbouw de 
voornaamste bron van methaan en 
distikstofoxide is, en dat deze twee 
broeikasgassen een veel groter 
aardopwarmingsvermogen hebben dan 
koolstofdioxide; overwegende dat de 
klimaatverandering vooral arme mensen 
in de ontwikkelingslanden treft en de 
landbouwmogelijkheden beperkt,

Or. en

Amendement 2
Ska Keller, Catherine Grèze

Ontwerpadvies
Overweging A ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A ter. (nieuw) overwegende dat de 
liberalisering van de handel in 
landbouwproducten in de 
ontwikkelingslanden de deur heeft 
geopend voor goedkope import uit 
Europa, Azië en de Verenigde Staten, 
waardoor lokaal geproduceerde 
levensmiddelen ondraaglijke concurrentie 
ondervinden; overwegende dat deze 
toevloed van goedkope import de 
binnenlandse boeren en landarbeiders 
aanzienlijk verarmt,
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Or. en

Amendement 3
Ska Keller, Catherine Grèze

Ontwerpadvies
A (quater) nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A quater. (nieuw) overwegende dat 
plattelandsbewoners in de 
ontwikkelingslanden 70 à 80% uitmaken 
van de mensen die aan ondervoeding 
lijden; overwegende dat er pas een einde 
kan worden gemaakt aan extreme 
armoede en honger als de 
levensomstandigheden van boeren en 
landarbeiders in de ontwikkelingslanden 
worden verbeterd,

Or. en

Amendement 4
Ska Keller, Catherine Grèze

Ontwerpadvies
Overweging A quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A quinquies. (nieuw) overwegende dat uit 
het verslag "Agro-ecologie en het recht op 
voedsel" van de speciale VN-rapporteur 
voor het recht op voedsel blijkt dat agro-
ecologie de voedselproductie in hele 
regio's binnen tien jaar kan verdubbelen 
en tegelijk de klimaatverandering kan 
mitigeren en de armoede op het platteland 
kan verminderen; overwegende dat de 
productiviteit en de voedselzekerheid op 
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lange termijn, en met name het 
weerstandsvermogen van de 
landbouwsystemen tegen 
klimaatverstoringen, afhangen van zorg 
voor de natuurlijke hulpbronnen, in het 
bijzonder grond, watergebruik en 
biodiversiteit,

Or. en

Amendement 5
Ska Keller, Catherine Grèze

Ontwerpadvies
Overweging A sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A sexies. (nieuw) overwegende dat een 
hogere landbouwproductiviteit in Europa 
gepaard gaat met het gebruik van meer 
grond, voeder enz. uit de 
ontwikkelingslanden; overwegende dat 
aan ongeveer 80% van de Europese vraag 
naar eiwithoudende voedergewassen 
wordt voldaan door import, hetgeen 
overeenkomt met een grondgebruik van 
20 miljoen hectare buiten Europa; 
overwegende dat de van douanerechten 
vrijgestelde import van eiwithoudende 
gewassen en oliehoudende zaden in 
Europa heeft bijgedragen aan ontbossing, 
verplaatsing van gemeenschappen, verlies 
aan biodiversiteit en toenemende 
voedselonzekerheid in Zuid-Amerika,

Or. en

Amendement 6
Charles Goerens

Ontwerpadvies
Paragraaf 1
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Ontwerpadvies Amendement

1. wijst op de brede bezorgdheid over de 
vele, weliswaar afnemende, negatieve 
gevolgen van het GLB voor 
ontwikkelingslanden; betreurt dat in de 
mededeling van de Commissie over het 
GLB tot 2020 deze gevolgen niet 
worden genoemd; verlangt dat in het 
nieuwe GLB het beginsel van "geen 
schade berokkenen" aan 
ontwikkelingslanden tot een van de 
hoofddoelstellingen wordt gemaakt;

1. vraagt de FAO enerzijds zich uit te 
spreken over het effect van het GLB 
op de ontwikkelingslanden en 
anderzijds alle overige factoren die op 
de landbouw- en voedselsituatie in de 
ontwikkelingslanden drukken, te 
evalueren;

Or. fr

Amendement 7
Filip Kaczmarek

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. wijst op de brede bezorgdheid over de 
vele, weliswaar afnemende, negatieve
gevolgen van het GLB voor
ontwikkelingslanden; betreurt dat in de
mededeling van de Commissie over het 
GLB tot 2020 deze gevolgen niet worden 
genoemd; verlangt dat in het nieuwe GLB 
het beginsel van "geen schade berokkenen" 
aan ontwikkelingslanden tot een van de 
hoofddoelstellingen wordt gemaakt;

1. wijst op de onvermijdelijke gevolgen 
van het EU-landbouwbeleid voor de
ontwikkelingslanden en de invloed ervan 
op de binnenlandse en 
wereldmarktprijzen van 
landbouwproducten; verlangt daarom dat 
in het nieuwe GLB ten volle rekening 
wordt gehouden met het beginsel van
"geen schade berokkenen" aan 
ontwikkelingslanden als een van de 
hoofddoelstellingen;

Or. en
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Amendement 8
Ricardo Cortés Lastra and Miguel Angel Martínez Martínez

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. wijst op de brede bezorgdheid over de 
vele, weliswaar afnemende, negatieve 
gevolgen van het GLB voor 
ontwikkelingslanden; betreurt dat in de 
mededeling van de Commissie over het 
GLB tot 2020 deze gevolgen niet 
worden genoemd; verlangt dat in het 
nieuwe GLB het beginsel van "geen 
schade berokkenen" aan 
ontwikkelingslanden tot een van de 
hoofddoelstellingen wordt gemaakt;

1. wijst op de vooruitgang die met de 
hervorming van het GLB is geboekt, 
waardoor het minder negatieve gevolgen 
heeft voor ontwikkelingslanden; verlangt 
dat in het nieuwe GLB het beginsel van
"geen schade berokkenen" aan 
ontwikkelingslanden wordt opgenomen, 
overeenkomstig de doelstelling van 
samenhang in het ontwikkelingsbeleid 
van het Verdrag van Lissabon;

Or. en

Amendement 9
Åsa Westlund

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. wijst op de brede bezorgdheid over de 
vele, weliswaar afnemende, negatieve 
gevolgen van het GLB voor 
ontwikkelingslanden; betreurt dat in de 
mededeling van de Commissie over het 
GLB tot 2020 deze gevolgen niet 
worden genoemd; verlangt dat in het 
nieuwe GLB het beginsel van "geen 
schade berokkenen" aan 
ontwikkelingslanden tot een van de 
hoofddoelstellingen wordt gemaakt;

1. wijst op artikel 3, lid 5, van het 
VWEU, dat bepaalt dat de EU 
bijdraagt tot vrije en eerlijke handel 
en de uitbanning van armoede; wijst 
op de brede bezorgdheid over de vele, 
weliswaar afnemende, negatieve 
gevolgen van het GLB voor 
ontwikkelingslanden; betreurt dat in de 
mededeling van de Commissie over het 
GLB tot 2020 deze gevolgen niet 
worden genoemd; verlangt dat in het 
nieuwe GLB het beginsel van "geen 
schade berokkenen" aan 
ontwikkelingslanden tot een van de 
hoofddoelstellingen wordt gemaakt;
vraagt de EU te zorgen voor 
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samenhang tussen het GLB en haar 
handels- en ontwikkelingsbeleid en 
het beginsel van samenhang in het 
ontwikkelingsbeleid volledig in acht te 
nemen;

Or. en

Amendement 10

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. wijst op de brede bezorgdheid over de
vele, weliswaar afnemende, negatieve
gevolgen van het GLB voor 
ontwikkelingslanden; betreurt dat in de 
mededeling van de Commissie over het 
GLB tot 2020 deze gevolgen niet 
worden genoemd; verlangt dat in het 
nieuwe GLB het beginsel van "geen 
schade berokkenen" aan 
ontwikkelingslanden tot een van de 
hoofddoelstellingen wordt gemaakt;

1. wijst op de bezorgdheid over de 
gevolgen van het GLB voor 
ontwikkelingslanden; betreurt dat in de 
mededeling van de Commissie over het 
GLB tot 2020 deze gevolgen niet 
worden genoemd; verlangt dat in het 
nieuwe GLB het beginsel van "geen 
schade berokkenen" aan 
ontwikkelingslanden in aanmerking
wordt genomen;

Or. de

Amendement 11
Kriton Arsenis

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. wijst op de brede bezorgdheid over de 
vele, weliswaar afnemende, negatieve 
gevolgen van het GLB voor 
ontwikkelingslanden; betreurt dat in de 

1. wijst op de brede bezorgdheid over de 
vele directe en indirecte negatieve 
gevolgen van het GLB voor 
ontwikkelingslanden; betreurt dat in de 
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mededeling van de Commissie over het 
GLB tot 2020 deze gevolgen niet worden 
genoemd; verlangt dat in het nieuwe GLB 
het beginsel van "geen schade berokkenen" 
aan ontwikkelingslanden tot een van de 
hoofddoelstellingen wordt gemaakt;

mededeling van de Commissie over het 
GLB tot 2020 deze gevolgen niet worden 
genoemd, waardoor de wettelijke 
verplichtingen van de EU inzake 
samenhang in het ontwikkelingsbeleid en 
haar verbintenis om de 
millenniumdoelstellingen te halen, niet 
worden nagekomen; verlangt dat in het 
nieuwe GLB het beginsel van "geen schade 
berokkenen" aan ontwikkelingslanden tot 
een van de hoofddoelstellingen wordt 
gemaakt en dat de nodige mechanismen 
worden gecreëerd om ervoor te zorgen dat 
het wordt gehandhaafd;

Or. en

Amendement 12
Franziska Keller, Catherine Grèze

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. wijst op de brede bezorgdheid over de
vele, weliswaar afnemende, negatieve 
gevolgen van het GLB voor 
ontwikkelingslanden; betreurt dat in de 
mededeling van de Commissie over het 
GLB tot 2020 deze gevolgen niet 
worden genoemd; verlangt dat in het 
nieuwe GLB het beginsel van "geen 
schade berokkenen" aan 
ontwikkelingslanden tot een van de 
hoofddoelstellingen wordt gemaakt;

1. wijst op de brede bezorgdheid over de
cumulatieve negatieve gevolgen van het 
GLB voor ontwikkelingslanden; betreurt 
dat in de mededeling van de Commissie 
over het GLB tot 2020 deze gevolgen niet 
worden genoemd; vraagt de Commissie 
een grondige beoordeling van het GLB en 
de gevolgen ervan voor 
ontwikkelingslanden te laten verrichten, 
en verlangt dat in het nieuwe GLB het 
beginsel van "geen schade berokkenen" 
aan ontwikkelingslanden tot een van de 
hoofddoelstellingen wordt gemaakt; dringt 
er meer in het algemeen bij de Commissie 
op aan ervoor te zorgen dat de GLB-
wetgevingsvoorstellen beantwoorden aan 
de doelstelling van samenhang in het 
ontwikkelingsbeleid overeenkomstig 
artikel 208 van het Verdrag van Lissabon;
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Or. en

Amendement 13
Franziska Keller, Catherine Grèze

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. (nieuw) vraagt de EU te zorgen voor 
samenhang tussen het GLB en haar 
handels- en ontwikkelingsbeleid; 
onderstreept met name de noodzaak van 
vrijwaringsclausules in 
handelsovereenkomsten en het recht van 
ontwikkelingslanden om hun 
landbouwmarkten te beschermen;

Or. en

Amendement 14
Franziska Keller, Catherine Grèze

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (-nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. (nieuw) benadrukt dat de Europese 
exportsubsidies de ontwikkeling van de 
landbouw in arme landen ernstig 
belemmeren door oneerlijke concurrentie 
met hun lokale landbouw te creëren, met 
name wanneer er het importerende land 
of gebied geen doeltreffende 
importbescherming bestaat (bv. 
tariefmuren, importquota, subsidies voor 
lokale producenten, enz.); merkt ook op 
dat de landbouwexportsubsidies van de 
EU hebben bijgedragen tot een toevloed 
van import en zo veel 
ontwikkelingslanden afhankelijker 
hebben gemaakt van import, waardoor de 
voedselzelfvoorziening in deze landen in 
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gevaar komt en de bevolking het er 
moeilijk krijgt om aan eten te komen;

Or. en

Amendement 15
Filip Kaczmarek

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. wenst dat in het GLB na 2013 alle 
exportsubsidies worden afgeschaft en 
rechtstreekse betalingen van de productie
worden losgekoppeld, zodat een 
gelijkwaardige situatie ontstaat voor 
landbouwproducten uit de EU en uit 
ontwikkelingslanden; verzoekt de 
Commissie overgangsregelingen te 
financieren voor gewassen die door deze 
loskoppeling worden getroffen, met als 
doel biologische en duurzame 
landbouwpraktijken te bevorderen;

2. herinnert aan de verbintenis van de EU 
en derde partijen die lid zijn van de OESO
in het kader van de Doha-
onderhandelingsronde om alle 
exportsubsidies tegen 2013 af te schaffen
en rechtstreekse betalingen van de 
productie los te koppelen, zodat een 
gelijkwaardige situatie ontstaat voor 
landbouwproducten uit de EU en uit 
ontwikkelingslanden;

Or. en

Amendement 16
Franziska Keller,Catherine Grèze

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. wenst dat in het GLB na 2013 alle
exportsubsidies worden afgeschaft en 
rechtstreekse betalingen van de 
productie worden losgekoppeld, zodat 
een gelijkwaardige situatie ontstaat 
voor landbouwproducten uit de EU en 
uit ontwikkelingslanden; verzoekt de 
Commissie overgangsregelingen te 

2. wenst dat in het GLB na 2013 alle 
exportsubsidies worden afgeschaft; wijst er 
echter op dat een verbod op 
exportsubsidies niets verandert aan 
economische verstoringen die het gevolg 
zijn van directe of indirecte subsidies die 
de EU-landbouwsector in staat stellen
landbouwproducten onder hun gemiddelde 
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financieren voor gewassen die door 
deze loskoppeling worden getroffen, 
met als doel biologische en duurzame 
landbouwpraktijken te bevorderen;

productieprijs te exporteren; vraagt de EU
steun te verlenen aan de wens van de 
ontwikkelingslanden om hun 
voedselproductie te beschermen en hun 
bevolking te beschermen tegen de 
mogelijk verwoestende gevolgen van 
goedkope import;

Or. en

Amendement 17
Horst Schnellhardt

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. wenst dat in het GLB na 2013 alle 
exportsubsidies worden afgeschaft en 
rechtstreekse betalingen van de 
productie worden losgekoppeld, zodat 
een gelijkwaardige situatie ontstaat
voor landbouwproducten uit de EU en 
uit ontwikkelingslanden; verzoekt de 
Commissie overgangsregelingen te 
financieren voor gewassen die door 
deze loskoppeling worden getroffen, 
met als doel biologische en duurzame 
landbouwpraktijken te bevorderen;

2. erkent dat in het GLB na 2013 alle 
exportsubsidies verder worden beperkt 
– mits ook de exportsubsidies van 
andere handelspartners (met name de 
Verenigde Staten, Canada, Australië 
en Nieuw-Zeeland) aan de WTO-
normen voldoen – en rechtstreekse 
betalingen van de productie worden 
losgekoppeld, om de situatie voor 
landbouwproducten uit de 
ontwikkelingslanden en de EU aan te 
passen; verzoekt de Commissie 
overgangsregelingen te financieren 
voor gewassen die door deze 
loskoppeling worden getroffen, met als 
doel biologische en duurzame 
landbouwpraktijken te bevorderen;

Or. de

Amendement 18
Ricardo Cortés Lastra, Miguel Angel Martínez Martínez

Ontwerpadvies
Paragraaf 2
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Ontwerpadvies Amendement

2. wenst dat in het GLB na 2013 alle 
exportsubsidies worden afgeschaft en 
rechtstreekse betalingen van de 
productie worden losgekoppeld, zodat 
een gelijkwaardige situatie ontstaat 
voor landbouwproducten uit de EU en 
uit ontwikkelingslanden; verzoekt de 
Commissie overgangsregelingen te 
financieren voor gewassen die door
deze loskoppeling worden getroffen, 
met als doel biologische en duurzame 
landbouwpraktijken te bevorderen;

2. wenst dat in het GLB na 2013 alle 
exportsubsidies worden afgeschaft en 
rechtstreekse betalingen van de productie 
worden losgekoppeld; vraagt de 
Commissie deze wijzigingen met passende 
overgangstermijnen door te voeren om 
negatieve gevolgen voor Europese 
plattelandsgebieden te voorkomen, en
biologische en duurzame 
landbouwpraktijken te bevorderen;

Or. en

Amendement 19
Corina Creţu

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. wenst dat in het GLB na 2013 alle 
exportsubsidies worden afgeschaft en 
rechtstreekse betalingen van de productie 
worden losgekoppeld, zodat een 
gelijkwaardige situatie ontstaat voor 
landbouwproducten uit de EU en uit 
ontwikkelingslanden; verzoekt de 
Commissie overgangsregelingen te 
financieren voor gewassen die door deze 
loskoppeling worden getroffen, met als 
doel biologische en duurzame 
landbouwpraktijken te bevorderen;

2. wenst dat in het GLB na 2013 alle 
exportsubsidies worden afgeschaft en 
rechtstreekse betalingen van de productie 
worden losgekoppeld, zodat een 
gelijkwaardige situatie ontstaat voor 
landbouwproducten uit de EU en uit 
ontwikkelingslanden en zodat handel en 
groei worden gestimuleerd; verzoekt de 
Commissie overgangsregelingen te 
financieren voor gewassen die door deze 
loskoppeling worden getroffen, met als 
doel biologische en duurzame 
landbouwpraktijken te bevorderen;

Or. en
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Amendement 20
Gabriele Zimmer

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. wenst dat in het GLB na 2013 alle 
exportsubsidies worden afgeschaft en 
rechtstreekse betalingen van de productie 
worden losgekoppeld, zodat een 
gelijkwaardige situatie ontstaat voor 
landbouwproducten uit de EU en uit 
ontwikkelingslanden; verzoekt de 
Commissie overgangsregelingen te 
financieren voor gewassen die door deze 
loskoppeling worden getroffen, met als 
doel biologische en duurzame 
landbouwpraktijken te bevorderen;

2. wenst dat in het GLB na 2013 alle 
exportsubsidies worden afgeschaft en 
rechtstreekse betalingen van de productie 
worden losgekoppeld, zodat een 
gelijkwaardige situatie ontstaat voor 
landbouwproducten uit de EU en uit 
ontwikkelingslanden; verzoekt de 
Commissie overgangsregelingen te 
financieren voor gewassen die door deze 
loskoppeling worden getroffen, met als 
doel biologische en duurzame 
landbouwpraktijken te bevorderen, die 
minder afhankelijk zijn van externe
chemische toevoegingsmiddelen ("low 
external inputs") en waarvan de 
teeltmethoden rekening houden met 
plaatselijke natuurlijke omstandigheden; 
vraagt voorts in onderzoek naar agro-
ecologische teeltmethoden te investeren 
en openbare diensten voor kleine 
landbouwers beschikbaar te stellen om 
een overschakeling op duurzame, 
milieuvriendelijke productie mogelijk te 
maken;

Or. de

Amendement 21
Horst Schnellhardt

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. (nieuw) benadrukt dat er behoefte is 
aan meer samenhang tussen GLB, 
handelsbeleid en ontwikkelingsbeleid 
om voor een doeltreffende 
ontwikkelingssamenwerking te 
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zorgen; stelt ook vast dat er van de 
zijde van de EU een betere coördinatie 
met niet-gouvernementele 
organisaties, de FAO, de Verenigde 
Naties en andere internationale 
instanties nodig is;

Or. de

Amendement 22
Horst Schnellhardt

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. (nieuw) is van mening dat er voor 
het GLB een belangrijke rol is weggelegd 
met het oog op het ontwikkelingsbeleid, in 
het bijzonder wat voedselzekerheid 
betreft; wijst erop dat het GLB aan de 
grotere wereldwijde vraag naar 
levensmiddelen kan helpen 
tegemoetkomen;

Or. de

Amendement 23
Corina Creţu

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. merkt op dat factoren zoals 
armoede, gezondheid, politieke stabiliteit, 
infrastructuur en natuurrampen de 
voedselzekerheid in ontwikkelingslanden 
beïnvloeden;

Or. en
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Amendement 24
Franziska Keller,Catherine Grèze

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. (nieuw) beveelt, overeenkomstig de 
conclusies van de Internationale 
beoordeling van landbouwkennis, 
wetenschap en technologie voor 
ontwikkeling, aan dat de EU een nieuw 
voedsel- en landbouwbeleid ontwikkelt dat 
biologische landbouw en andere agro-
ecologische werkwijzen steunt; vraagt 
voorts in het bijzonder de Commissie het 
GLB te hervormen door aan rechtstreekse 
betalingen sociale en milieuvoorwaarden 
te verbinden;

Or. en

Amendement 25
Franziska Keller,Catherine Grèze

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (-nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. (nieuw) herinnert eraan dat de 
meeste ontwikkelingslanden nu netto-
voedselimporteurs zijn; benadrukt dat het 
GLB tot deze ontwikkeling bijdraagt door 
direct en indirect gesubsidieerde export 
naar kwetsbare markten in 
ontwikkelingslanden; herinnert eraan dat 
het recht op voedsel inhoudt dat de 
ontwikkelingslanden beleidsruimte 
krijgen om zich beter in staat te stellen 
duurzaam te produceren om zichzelf en 
hun regio van voedsel te voorzien; 
benadrukt in dit verband dat de 
ontwikkelingslanden noodzakelijke 
instrumenten, waaronder variabele 
douanerechten en importquota (twee 
bijzonder makkelijk beschikbare 
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instrumenten voor de armste landen), 
moeten kunnen gebruiken om de 
ontwikkeling van hun eigen landbouw te 
beschermen;

Or. en

Amendement 26
Charles Goerens

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. verzoekt de EU om door middel van 
haar handels- en ontwikkelingsbeleid 
duurzame landbouwpraktijken en een 
autonome voedselvoorziening in 
ontwikkelingslanden te bevorderen,
met als doel de vele negatieve gevolgen 
van het GLB voor 
ontwikkelingslanden te verminderen; 
meent dat het van wezenlijk belang is 
dat de voedselveiligheid van de minst 
ontwikkelde landen en de 
ontwikkelingslanden die netto-
importeur van voedsel zijn wordt 
gewaarborgd, dat een einde wordt 
gemaakt aan landroof, dat de 
eigendomsrechten van kleine, inheemse 
landbouwers worden beschermd en dat
een einde wordt gemaakt aan 
zaadmonopolies en aan de 
afhankelijkheid van specifieke 
pesticiden;

3. verzoekt de EU om door middel van 
haar handels- en ontwikkelingsbeleid 
duurzame landbouwpraktijken in 
ontwikkelingslanden te helpen
bevorderen, de voedselveiligheid van 
de minst ontwikkelde landen en de 
ontwikkelingslanden die netto-
importeur van voedsel zijn te helpen
waarborgen, een einde te helpen 
maken aan landroof, de 
eigendomsrechten van kleine, inheemse 
landbouwers te helpen beschermen en
een einde te helpen maken aan 
zaadmonopolies en aan de 
afhankelijkheid van specifieke 
pesticiden, overeenkomstig het in de 
Overeenkomst van Cotonou vermelde 
partnerschapsbeginsel;

Or. en

Amendement 27
Ricardo Cortés Lastra,Miguel Angel Martínez Martínez

Ontwerpadvies
Paragraaf 3
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Ontwerpadvies Amendement

3. verzoekt de EU om door middel van 
haar handels- en ontwikkelingsbeleid 
duurzame landbouwpraktijken en een 
autonome voedselvoorziening in 
ontwikkelingslanden te bevorderen,
met als doel de vele negatieve gevolgen 
van het GLB voor 
ontwikkelingslanden te verminderen;
meent dat het van wezenlijk belang is 
dat de voedselveiligheid van de minst 
ontwikkelde landen en de 
ontwikkelingslanden die netto-
importeur van voedsel zijn wordt 
gewaarborgd, dat een einde wordt 
gemaakt aan landroof, dat de 
eigendomsrechten van kleine, inheemse 
landbouwers worden beschermd en dat 
een einde wordt gemaakt aan 
zaadmonopolies en aan de 
afhankelijkheid van specifieke 
pesticiden;

3. verzoekt de EU om door middel van 
haar handels- en ontwikkelingsbeleid 
duurzame landbouwpraktijken en
voedselzekerheid in 
ontwikkelingslanden te bevorderen,
zodat zij de voedselproductie kunnen 
diversifiëren; meent dat het van 
wezenlijk belang is dat de 
voedselveiligheid van de minst 
ontwikkelde landen en de 
ontwikkelingslanden die netto-
importeur van voedsel zijn wordt 
gewaarborgd, dat een einde wordt 
gemaakt aan landroof, dat de 
eigendomsrechten van kleine, inheemse 
landbouwers worden beschermd en dat 
een einde wordt gemaakt aan 
zaadmonopolies en aan de 
afhankelijkheid van specifieke 
pesticiden;

Or. en

Amendement 28
Filip Kaczmarek

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. verzoekt de EU om door middel van 
haar handels- en ontwikkelingsbeleid 
duurzame landbouwpraktijken en een 
autonome voedselvoorziening in
ontwikkelingslanden te bevorderen, met 
als doel de vele negatieve gevolgen van 
het GLB voor ontwikkelingslanden te 
verminderen; meent dat het van wezenlijk 
belang is dat de voedselveiligheid van de

3. merkt op dat voedsel niet louter een 
handelsproduct is, maar dat de 
toegang tot voedsel essentieel is voor 
een menselijk bestaan; verzoekt de EU 
om door middel van haar handels- en 
ontwikkelingsbeleid duurzame 
landbouwpraktijken en
voedselzekerheid in de minst 
ontwikkelde landen en de 
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minst ontwikkelde landen en de 
ontwikkelingslanden die netto-importeur
van voedsel zijn wordt gewaarborgd, dat
een einde wordt gemaakt aan landroof, 
dat de eigendomsrechten van kleine,
inheemse landbouwers worden beschermd 
en dat een einde wordt gemaakt aan 
zaadmonopolies en aan de 
afhankelijkheid van specifieke pesticiden;

ontwikkelingslanden te bevorderen in 
een context van een stijgende vraag en 
stijgende voedselprijzen;

Or. en

Amendement 29
Gabriele Zimmer

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. verzoekt de EU om door middel van 
haar handels- en ontwikkelingsbeleid 
duurzame landbouwpraktijken en een 
autonome voedselvoorziening in 
ontwikkelingslanden te bevorderen, met als 
doel de vele negatieve gevolgen van het 
GLB voor ontwikkelingslanden te 
verminderen; meent dat het van wezenlijk 
belang is dat de voedselveiligheid van de 
minst ontwikkelde landen en de 
ontwikkelingslanden die netto-importeur 
van voedsel zijn wordt gewaarborgd, dat 
een einde wordt gemaakt aan landroof, dat 
de eigendomsrechten van kleine, inheemse 
landbouwers worden beschermd en dat een 
einde wordt gemaakt aan zaadmonopolies 
en aan de afhankelijkheid van specifieke
pesticiden;

3. verzoekt de EU om door middel van 
haar handels- en ontwikkelingsbeleid 
duurzame landbouwpraktijken en een 
autonome voedselvoorziening in 
ontwikkelingslanden te bevorderen, die 
minder afhankelijk zijn van externe 
chemische toevoegingsmiddelen ("low 
external inputs"), met als doel de vele 
negatieve gevolgen van het GLB voor 
ontwikkelingslanden weg te werken; meent 
dat het van wezenlijk belang is dat het 
mensenrecht op voedsel van de minst 
ontwikkelde landen en de 
ontwikkelingslanden die netto-importeur 
van voedsel zijn wordt gewaarborgd, dat 
een einde wordt gemaakt aan landroof, dat 
de gewoonte- en eigendomsrechten van 
kleine, inheemse landbouwers worden 
beschermd en dat een einde wordt gemaakt 
aan zaadmonopolies en aan de 
afhankelijkheid van pesticiden;

Or. de
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Amendement 30
Horst Schnellhardt

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. verzoekt de EU om door middel van 
haar handels- en ontwikkelingsbeleid 
duurzame landbouwpraktijken en een 
autonome voedselvoorziening in 
ontwikkelingslanden te bevorderen, 
met als doel de vele negatieve gevolgen 
van het GLB voor 
ontwikkelingslanden te verminderen; 
meent dat het van wezenlijk belang is 
dat de voedselveiligheid van de minst 
ontwikkelde landen en de 
ontwikkelingslanden die netto-
importeur van voedsel zijn wordt
gewaarborgd, dat een einde wordt 
gemaakt aan landroof, dat de 
eigendomsrechten van kleine, inheemse 
landbouwers worden beschermd en dat
een einde wordt gemaakt aan
zaadmonopolies en aan de
afhankelijkheid van specifieke 
pesticiden;

3. verzoekt de EU om door middel van 
haar handels- en ontwikkelingsbeleid 
duurzame landbouwpraktijken en een 
autonome voedselvoorziening in 
ontwikkelingslanden te bevorderen;
meent dat het van wezenlijk belang is 
dat de voedselveiligheid van de minst 
ontwikkelde landen en de 
ontwikkelingslanden die netto-
importeur van voedsel zijn wordt
bevorderd, dat erop wordt aangestuurd 
dat er een einde wordt gemaakt aan 
landroof, dat de eigendomsrechten van 
kleine, inheemse landbouwers worden
gegarandeerd en dat zaadmonopolies 
en afhankelijkheid van specifieke 
pesticiden worden vermeden;

Or. de

Amendement 31
Kriton Arsenis

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. verzoekt de EU om door middel van 
haar handels- en ontwikkelingsbeleid 
duurzame landbouwpraktijken en een 
autonome voedselvoorziening in 
ontwikkelingslanden te bevorderen, met als 
doel de vele negatieve gevolgen van het 
GLB voor ontwikkelingslanden te 

3. verzoekt de EU om door middel van 
haar handels- en ontwikkelingsbeleid 
duurzame landbouwpraktijken en een 
autonome voedselvoorziening in 
ontwikkelingslanden te bevorderen, met als 
doel de vele negatieve gevolgen van het 
GLB voor ontwikkelingslanden te 
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verminderen; meent dat het van wezenlijk 
belang is dat de voedselveiligheid van de 
minst ontwikkelde landen en de 
ontwikkelingslanden die netto-importeur 
van voedsel zijn wordt gewaarborgd, dat 
een einde wordt gemaakt aan landroof, dat 
de eigendomsrechten van kleine, inheemse 
landbouwers worden beschermd en dat een 
einde wordt gemaakt aan zaadmonopolies 
en aan de afhankelijkheid van specifieke 
pesticiden;

verminderen; meent dat het van wezenlijk 
belang is dat de voedselveiligheid van de 
minst ontwikkelde landen en de 
ontwikkelingslanden die netto-importeur 
van voedsel zijn wordt verzekerd, dat een 
einde wordt gemaakt aan landroof, dat de 
eigendomsrechten van kleine landbouwers,
vrouwelijke landbouwers, inheemse 
landbouwers en gemeenschappen niet
worden ondermijnd en worden beschermd 
en dat een einde wordt gemaakt aan 
zaadmonopolies en aan de afhankelijkheid 
van specifieke pesticiden;

Or. en

Amendement 32
Filip Kaczmarek

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. merkt op dat voedsel niet alleen een 
handelsartikel is, en dat toegang tot 
voedsel in de eerste plaats een universeel 
mensenrecht is;

Schrappen

Or. en

Amendement 33
Kriton Arsenis

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. merkt op dat voedsel niet alleen een 
handelsartikel is, en dat toegang tot voedsel 
in de eerste plaats een universeel 
mensenrecht is;

4. merkt op dat voedsel niet alleen een 
handelsartikel is, en dat toegang tot
gezond, voedzaam en toereikend voedsel 
in de eerste plaats een universeel 
mensenrecht is; vraagt dat een autonome 
voedselvoorziening voor de 
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ontwikkelingslanden en toegang tot 
gezond voedsel als verdere 
hoofddoelstellingen in het GLB na 2013 
worden opgenomen;

Or. en

Amendement 34
Franziska Keller,Catherine Grèze

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. merkt op dat voedsel niet alleen een 
handelsartikel is, en dat toegang tot 
voedsel in de eerste plaats een 
universeel mensenrecht is;

4. merkt op dat voedsel niet alleen een 
handelsartikel is en dat toegang tot voedsel 
een universeel mensenrecht is;
onderstreept in dit verband dat de 
verantwoordelijkheid van Europa ten 
aanzien van de wereldwijde 
voedselzekerheid er in de eerste plaats in 
bestaat de ontwikkelingslanden toe te 
staan en te helpen hun eigen productie te 
verhogen en te diversifiëren om meer 
voedselzekerheid te hebben en aan de 
vraag op hun lokale markten te voldoen, 
in plaats van de Europese 
landbouwexport naar de 
ontwikkelingslanden op te voeren;

Or. en

Amendement 35
Gabriele Zimmer

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. merkt op dat voedsel niet alleen een 
handelsartikel is, en dat toegang tot voedsel 
in de eerste plaats een universeel 

4. merkt op dat voedsel niet alleen een 
handelsartikel is, en dat toegang tot voedsel 
in de eerste plaats een universeel 
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mensenrecht is; mensenrecht is; vraagt de Commissie in dit 
verband economische, vrijhandels- en 
investeringsovereenkomsten met derde 
landen aan een 
mensenrechteneffectbeoordeling te 
onderwerpen opdat zij niet in strijd 
zouden zijn met de eigen waarden van de 
EU op het gebied van extern beleid;

Or. de

Amendement 36
Franziska Keller,Catherine Grèze

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. (nieuw) is bezorgd dat de EU door 
de bevordering van economische 
partnerschapsovereenkomsten (EPO's) en 
andere bilaterale 
vrijhandelsovereenkomsten probeert de 
ontwikkelingslanden een 
voedselliberaliseringsagenada op te 
dringen en landbouwmarkten te 
ontsluiten; herinnert eraan dat 
onbeschermde import van diervoeders de 
EU afhankelijker hebben gemaakt van 
eiwithoudende voedergewassen, terwijl de 
voedselzekerheid in Europa daarentegen 
door bescherming van de 
landbouwmarkten is bewerkstelligd; 
vraagt de EU daarom de 
ontwikkelingslanden niet te dwingen hun 
landbouwmarkten open te stellen;

Or. en

Amendement 37
Franziska Keller,Catherine Grèze

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)



PE462.581v01-00 24/31 AM\862211NL.doc

NL

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. (nieuw) stelt met bezorgdheid vast 
dat de afhankelijkheid van de EU van 
geïmporteerde diervoeders, in het 
bijzonder soja, heeft bijgedragen tot de 
groeiende vraag naar grond in het 
buitenland, hetgeen leidt tot ontbossing, 
verplaatsing van gemeenschappen en een 
expansie van genetisch gemodificeerde 
soja in Zuid-Amerika; vraagt de 
Commissie daarom het beperken van de 
afhankelijkheid van geïmporteerde 
eiwithoudende voeders, namelijk door de 
ontwikkeling en uitbreiding van 
duurzame eiwithoudende gewassen in de 
EU, tot een van haar voornaamste 
prioriteiten te maken;

Or. en

Amendement 38
Filip Kaczmarek

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is van mening dat het nieuwe GLB, in 
het kader van de strijd tegen de 
internationale speculatie op de prijzen van 
landbouwgrondstoffen, gepaste 
mechanismen en regels moet invoeren om 
de handel in derivaten van 
landbouwgrondstoffen te omkaderen en 
transparantie te bevorderen; meent dat de 
EU het goede voorbeeld moet geven, door 
op haar grondgebied plaatselijke 
veilingmarkten voor landbouwproducten 
en lokale distributiestelsels tot stand te 
brengen en zo de onderhandelingspositie 
van kleine landbouwers in de 
voedselketen te versterken;

Schrappen
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Or. en

Amendement 39
Gabriele Zimmer

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is van mening dat het nieuwe GLB, in 
het kader van de strijd tegen de 
internationale speculatie op de prijzen van 
landbouwgrondstoffen, gepaste 
mechanismen en regels moet invoeren om 
de handel in derivaten van 
landbouwgrondstoffen te omkaderen en 
transparantie te bevorderen; meent dat de 
EU het goede voorbeeld moet geven, door 
op haar grondgebied plaatselijke 
veilingmarkten voor landbouwproducten 
en lokale distributiestelsels tot stand te 
brengen en zo de onderhandelingspositie 
van kleine landbouwers in de voedselketen 
te versterken;

5. is van mening dat de EU haar bindende 
doelstellingen en beginselen, en vooral de 
bestrijding van honger en armoede in de 
wereld, moet nastreven en dat het nieuwe 
GLB daarom, in het kader van de strijd 
tegen de internationale speculatie op de 
prijzen van landbouwgrondstoffen, gepaste 
mechanismen en regels moet invoeren om 
de handel in derivaten van 
landbouwgrondstoffen te omkaderen en 
transparantie te bevorderen; vraagt het 
voorbeeld van de VS te volgen en 
beperkingen op posities in 
landbouwgrondstoffenderivaten in te 
voeren en effectief te controleren; dringt 
erop aan dat er centrale regelgevende 
instanties worden ingesteld om 
zogenaamde buitenbeurstransacties op 
landbouwgebied in te dammen en zo voor 
de nodige transparantie te zorgen; meent 
dat de EU het goede voorbeeld moet 
geven, door op haar grondgebied 
plaatselijke veilingmarkten voor 
landbouwproducten en lokale 
distributiestelsels tot stand te brengen en zo 
de onderhandelingspositie van kleine 
landbouwers in de voedselketen te 
versterken;

Or. de
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Amendement 40
Franziska Keller,Catherine Grèze

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is van mening dat het nieuwe GLB, in 
het kader van de strijd tegen de 
internationale speculatie op de prijzen 
van landbouwgrondstoffen, gepaste 
mechanismen en regels moet invoeren 
om de handel in derivaten van 
landbouwgrondstoffen te omkaderen en 
transparantie te bevorderen; meent dat 
de EU het goede voorbeeld moet 
geven, door op haar grondgebied 
plaatselijke veilingmarkten voor 
landbouwproducten en lokale 
distributiestelsels tot stand te brengen 
en zo de onderhandelingspositie van 
kleine landbouwers in de voedselketen 
te versterken;

5. onderstreept dat prijsschommelingen 
van landbouwproducten arme landen 
het hardst treffen; is van mening dat 
het nieuwe GLB, in het kader van de 
strijd tegen de internationale speculatie 
op de prijzen van 
landbouwgrondstoffen, gepaste 
mechanismen en regels moet invoeren 
om de handel in derivaten van 
landbouwgrondstoffen te omkaderen en 
transparantie te bevorderen; meent dat 
de EU het goede voorbeeld moet 
geven, door op haar grondgebied 
plaatselijke markten voor 
landbouwproducten en lokale 
distributiestelsels tot stand te brengen 
en zo de onderhandelingspositie van 
kleine landbouwers in de voedselketen 
te versterken;

Or. en

Amendement 41
Horst Schnellhardt

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is van mening dat het nieuwe GLB, in 
het kader van de strijd tegen de 
internationale speculatie op de prijzen 
van landbouwgrondstoffen, gepaste 
mechanismen en regels moet invoeren 
om de handel in derivaten van 
landbouwgrondstoffen te omkaderen en 
transparantie te bevorderen; meent dat 
de EU het goede voorbeeld moet 
geven, door op haar grondgebied 

5. is van mening dat het nieuwe GLB, in 
het kader van de strijd tegen de 
internationale speculatie op de prijzen 
van landbouwgrondstoffen, gepaste 
mechanismen en regels moet invoeren 
om de handel in derivaten van 
landbouwgrondstoffen te omkaderen en 
transparantie te bevorderen; pleit voor
een wereldwijd meldingssysteem voor 
landbouwvoorraden; wijst erop dat 
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plaatselijke veilingmarkten voor
landbouwproducten en lokale 
distributiestelsels tot stand te brengen 
en zo de onderhandelingspositie van 
kleine landbouwers in de voedselketen 
te versterken;

moet worden overwogen een reserve 
van belangrijke 
landbouwgrondstoffen aan te leggen;

Or. de

Amendement 42
Kriton Arsenis

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is van mening dat het nieuwe GLB, in 
het kader van de strijd tegen de 
internationale speculatie op de prijzen van 
landbouwgrondstoffen, gepaste 
mechanismen en regels moet invoeren om 
de handel in derivaten van 
landbouwgrondstoffen te omkaderen en 
transparantie te bevorderen; meent dat de 
EU het goede voorbeeld moet geven, door 
op haar grondgebied plaatselijke 
veilingmarkten voor landbouwproducten 
en lokale distributiestelsels tot stand te 
brengen en zo de onderhandelingspositie 
van kleine landbouwers in de voedselketen 
te versterken;

5. is van mening dat het nieuwe GLB, in 
het kader van de strijd tegen de 
internationale speculatie op de prijzen van 
landbouwgrondstoffen, gepaste 
mechanismen en regels moet invoeren om 
de handel in derivaten van 
landbouwgrondstoffen te omkaderen en 
transparantie te bevorderen; meent dat de 
EU het goede voorbeeld moet geven, door 
op haar grondgebied plaatselijke 
veilingmarkten voor landbouwproducten 
en lokale distributiestelsels tot stand te 
brengen en zo de onderhandelingspositie 
van kleine landbouwers in de wereldwijde
voedselketen te versterken;

Or. en

Amendement 43
Charles Goerens

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is van mening dat het nieuwe GLB, in 
het kader van de strijd tegen de 

5. is van mening dat het nieuwe GLB, in 
het kader van de strijd tegen de 
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internationale speculatie op de prijzen 
van landbouwgrondstoffen, gepaste 
mechanismen en regels moet invoeren 
om de handel in derivaten van 
landbouwgrondstoffen te omkaderen
en transparantie te bevorderen; meent 
dat de EU het goede voorbeeld moet 
geven, door op haar grondgebied 
plaatselijke veilingmarkten voor 
landbouwproducten en lokale 
distributiestelsels tot stand te brengen 
en zo de onderhandelingspositie van 
kleine landbouwers in de voedselketen 
te versterken;

internationale speculatie op de prijzen 
van landbouwgrondstoffen, gepaste 
mechanismen en regels voor derivaten 
van landbouwgrondstoffen moet 
invoeren en transparantie moet
bevorderen; meent dat de EU het goede 
voorbeeld moet geven, door op haar 
grondgebied plaatselijke 
veilingmarkten voor 
landbouwproducten en lokale 
distributiestelsels tot stand te brengen 
en zo de onderhandelingspositie van 
kleine landbouwers in de voedselketen 
te versterken;

Or. en

Amendement 44
Åsa Westlund

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. (nieuw) erkent dat de mondiale 
voedselzekerheid dringend moet worden 
gewaarborgd door hogere investeringen 
in regio's die kampen met 
voedselonzekerheid; benadrukt in dit 
verband dat agrarische ontwikkeling 
gebaseerd moet zijn op het recht op 
voedsel en het recht om voedsel te 
produceren en dat de EU moet erkennen 
dat ontwikkelingslanden voedselzekerheid 
moeten verwezenlijken en dat de EU dit 
ook moet verdedigen;

Or. en
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Amendement 45
Filip Kaczmarek

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

 6. verzoekt om een ingrijpende 
aanpassing van de
onderhandelingstekst van de 
overeenkomst tussen de EU en
Mercosur, naar aanleiding van de 
effectbeoordeling van de Commissie 
waarin zij waarschuwt voor een 
algemene toename van de illegale 
houtkap en de illegale industriële 
landbouw, ten koste van de 
plattelandsgemeenschappen en het
milieu, en voor het verlies van 
miljoenen banen in 
plattelandsgebieden in Europa, 
waardoor het GLB minder 
doeltreffend zal zijn.

6. vraagt de Commissie een gedetailleerde 
effectbeoordeling van alle lopende 
handelsbesprekingen te verstrekken, met 
name van de associatieovereenkomst met
Mercosur, die geen negatieve invloed op 
de ontwikkelingslanden mag hebben en de
doeltreffendheid van het GLB tot 2020 
niet mag beletten;

Or. en

Amendement 46
Horst Schnellhardt

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt om een ingrijpende 
aanpassing van de 
onderhandelingstekst van de 
overeenkomst tussen de EU en 
Mercosur, naar aanleiding van de 
effectbeoordeling van de Commissie 
waarin zij waarschuwt voor een 
algemene toename van de illegale 
houtkap en de illegale industriële 

6. verzoekt om een herziening van de 
onderhandelingstekst van de 
overeenkomst tussen de EU en 
Mercosur, naar aanleiding van de 
effectbeoordeling van de Commissie 
waarin zij waarschuwt voor een 
algemene toename van de illegale 
houtkap en de illegale industriële 
landbouw, ten koste van de 
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landbouw, ten koste van de 
plattelandsgemeenschappen en het 
milieu, en voor het verlies van 
miljoenen banen in plattelandsgebieden 
in Europa, waardoor het GLB minder 
doeltreffend zal zijn.

plattelandsgemeenschappen en het 
milieu, en voor het mogelijke verlies 
van miljoenen banen in 
plattelandsgebieden in Europa, 
waardoor het GLB minder doeltreffend 
zal zijn.

Or. de

Amendement 47
Ricardo Cortés Lastra, Miguel Angel Martínez Martínez

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt om een ingrijpende 
aanpassing van de
onderhandelingstekst van de 
overeenkomst tussen de EU en 
Mercosur, naar aanleiding van de 
effectbeoordeling van de Commissie
waarin zij waarschuwt voor een 
algemene toename van de illegale 
houtkap en de illegale industriële 
landbouw, ten koste van de 
plattelandsgemeenschappen en het 
milieu, en voor het verlies van 
miljoenen banen in 
plattelandsgebieden in Europa, 
waardoor het GLB minder 
doeltreffend zal zijn.

6. verzoekt om een evenwichtige
onderhandelingstekst van de 
overeenkomst tussen de EU en 
Mercosur, naar aanleiding van de 
effectbeoordeling van de Commissie; 
vraagt om haalbare alternatieven om 
de ontwikkeling van de Mercosur-
landen te bevorderen en de gevolgen
voor de Europese producenten te 
beperken.

Or. en

Amendement 48
Gay Mitchell

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

7. (nieuw) erkent dat de GLB-
hervormingen hebben geleid tot een 
aanzienlijke vermindering van de 
gevolgen van de EU-landbouwproductie 
voor de ontwikkelingslanden, hoewel de 
exportrestituties verre van afgeschaft zijn; 
vraagt de EU het belang van steun aan de 
landbouwsector van de 
ontwikkelingslanden te erkennen, met 
name door ervoor te zorgen dat landbouw 
prioriteit krijgt in de ontwikkelingslanden 
en in de EU-begroting voor 
ontwikkelingshulp.

Or. en

Amendement 49
Filip Kaczmarek

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7. (nieuw) vraagt de Europese Unie te 
zorgen voor samenhang tussen het GLB 
en haar ontwikkelings- en handelsbeleid, 
rekening te houden met de bezorgdheid 
van landbouwers in de EU-lidstaten en in 
de ontwikkelingslanden, en het beginsel 
van samenhang in het 
ontwikkelingsbeleid in acht te nemen;

Or. en


