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Amendement 1
Kriton Arsenis, Corinne Lepage, Mario Pirillo

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. stelt dat zekere voedselbevoorrading 
voor de Europese Unie een 
levensbelangrijke aangelegenheid is die
voortdurend optreden vergt om de 
voedselzekerheid op Europees en 
wereldniveau te waarborgen;

1. bevestigt andermaal dat het recht op 
voedsel een fundamenteel recht van de 
mens is, dat voortdurend optreden vergt 
om de voedselzekerheid op Europees en 
wereldniveau te waarborgen, gezien het 
feit dat er elke dag 25 000 mensen van 
honger sterven, of door ziekten die aan 
honger te wijten zijn;

Or. en

Amendement 2
Giommaria Uggias

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. stelt dat zekere voedselbevoorrading 
voor de Europese Unie een 
levensbelangrijke aangelegenheid is die 
voortdurend optreden vergt om de 
voedselzekerheid op Europees en 
wereldniveau te waarborgen;

1. stelt dat zekere voedselbevoorrading 
voor de Europese Unie een 
levensbelangrijke aangelegenheid is die 
voortdurend optreden vergt om de 
voedselzekerheid op Europees en 
wereldniveau te waarborgen, aangezien er 
volgens gegevens van de FAO voor een 
toename van de wereldbevolking van 7 tot 
9,1 miljard mensen tegen 2050 een 
toename van de voedselbevoorrading met 
70 % nodig is;

Or. it
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Amendement 3
João Ferreira, Giommaria Uggias

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. stelt dat zekere voedselbevoorrading 
voor de Europese Unie een 
levensbelangrijke aangelegenheid is die 
voortdurend optreden vergt om de 
voedselzekerheid op Europees en 
wereldniveau te waarborgen;

1. stelt dat de rechten van alle lidstaten op 
eigen zeggenchap en zekerheid in hun 
voedselbevoorrading voor de Europese 
Unie een levensbelangrijke aangelegenheid 
zijn, die voortdurend optreden vergt om te 
zorgen dat die rechten gewaarborgd zijn;

Or. pt

Amendement 4
Elena Oana Antonescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. stelt dat zekere voedselbevoorrading 
voor de Europese Unie een
levensbelangrijke aangelegenheid is die 
voortdurend optreden vergt om de 
voedselzekerheid op Europees en 
wereldniveau te waarborgen;

1. stelt dat zekere voedselbevoorrading en 
voedselveiligheid voor de Europese Unie 
levensbelangrijke aangelegenheden zijn die 
voortdurend gezamenlijk optreden vergen
om ze op Europees en wereldniveau te 
waarborgen;

Or. ro

Amendement 5
João Ferreira

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1a. meent dat bescherming van de 
voedselkwaliteit en zekere 
voedselbevoorrading eist dat landbouw en 



AM\838348NL.doc 5/30 PE452.663v01-00

NL

levensmiddelenproductie niet langer aan 
de wetmatigheden van de markt en de 
concurrentie onderworpen zijn en dat er 
mechanismen voorhanden zijn om op de 
markt in te grijpen en hem te 
reglementeren, omdat anders de 
volatiliteit van de prijzen toeneemt en er 
zich concentratiebewegingen voordoen, 
die alleen maar een klein aantal bedrijven 
zullen kunnen overleven; 

Or. pt

Amendement 6
João Ferreira, Giommaria Uggias

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1a. spreekt zijn diepe ongerustheid over de 
volatiliteit van de levensmiddelenprijzen 
uit en denkt dat financiële instrumenten 
die speculatie op levensmiddelen mogelijk 
maken, verboden moeten worden; 

Or. pt

Amendement 7
Giommaria Uggias, João Ferreira

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1a. erkent dat voedselzekerheid en -
veiligheid twee onderling aanvullende 
begrippen zijn en benadrukt dat 
eerbiediging van eigen zeggenschap in 
voedingsaangelegenheden een belangrijk 
onderdeel van gewaarborgde 
voedselzekerheid vormt, die altijd hand in 



PE452.663v01-00 6/30 AM\838348NL.doc

NL

hand met bescherming van hoge 
kwaliteitsnormen voor de 
voedselveiligheid gaat;

Or. en

Amendement 8
Mario Pirillo

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1a. wijst met nadruk op het belang van 
zekere voedselbevoorrading, niet alleen 
voor de lidstaten maar ook voor de 
ontwikkelingslanden; vraagt de Europese 
Unie om de ontwikkelingslanden een 
degelijk niveau van zelfvoorziening in 
voedselbehoeften te helpen bereiken door 
gediversifieerdere levensmiddelen-
productie om zich van hun monocultuur 
te bevrijden (koffie, cacao, bananen, 
enz.), die dikwijls intensief en zeer 
vervuilend is en ze verplicht om bijna heel 
hun behoefte aan levensmiddelen in te 
voeren;  

Or. it

Amendement 9
Elena Oana Antonescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. drukt zijn ernstige bezorgdheid over de 
weerslag van de recente economische en 
financiële crisis uit, die een inkrimping van 
de financiële middelen in alle economische 
sectoren met zich meebrengt, maar niet tot 
minder oplettendheid en geringere 

2. drukt zijn ernstige bezorgdheid over de 
weerslag van de recente economische en 
financiële crisis uit, die een inkrimping van 
de financiële middelen in alle economische 
sectoren met zich meebrengt, maar niet tot 
minder oplettendheid en geringere 
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veiligheid van de levensmiddelen mag 
leiden; vraagt de Europese Commissie om 
de lopende programma’s om de 
voedselveiligheid in de lidstaten te 
waarborgen, uit te breiden;

veiligheid van de levensmiddelen mag 
leiden; vraagt betere maatregelen om de 
extreme volatiliteit van de prijzen van 
levensmiddelen uit de landbouwindustrie 
tegen te gaan en speculatie te bestrijden; 
vraagt de Europese Commissie om de 
lopende programma’s om de veiligheid van 
levensmiddelen uit de landbouwindustrie 
in de lidstaten te waarborgen, uit te 
breiden; 

Or. ro

Amendement 10
Rovana Plumb

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. drukt zijn ernstige bezorgdheid over de 
weerslag van de recente economische en 
financiële crisis uit, die een inkrimping van 
de financiële middelen in alle economische 
sectoren met zich meebrengt, maar niet tot 
minder oplettendheid en geringere 
veiligheid van de levensmiddelen mag 
leiden; vraagt de Europese Commissie om 
de lopende programma’s om de 
voedselveiligheid in de lidstaten te 
waarborgen, uit te breiden;

2. drukt zijn ernstige bezorgdheid over de 
weerslag van de recente economische en 
financiële crisis uit, die een inkrimping van 
de financiële middelen in alle economische 
sectoren met zich meebrengt, maar niet tot 
minder oplettendheid en geringere 
veiligheid van de levensmiddelen mag 
leiden; vraagt de Europese Commissie en 
de lidstaten om de lopende programma’s 
om de voedselveiligheid in de lidstaten te 
waarborgen, uit te breiden;

Or. ro

Amendement 11
Giommaria Uggias

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. drukt zijn ernstige bezorgdheid over de 2. drukt zijn ernstige bezorgdheid over de 
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weerslag van de recente economische en 
financiële crisis uit, die een inkrimping van 
de financiële middelen in alle economische 
sectoren met zich meebrengt, maar niet tot 
minder oplettendheid en geringere 
veiligheid van de levensmiddelen mag 
leiden; vraagt de Europese Commissie om 
de lopende programma’s om de 
voedselveiligheid in de lidstaten te 
waarborgen, uit te breiden;

weerslag van de recente economische en 
financiële crisis uit, die een inkrimping van 
de financiële middelen in alle economische 
sectoren met zich meebrengt – met alle 
ernstige gevolgen van dien voor de 
voedselketen - maar niet tot minder 
oplettendheid en geringere veiligheid van 
de levensmiddelen mag leiden; vraagt de 
Europese Commissie om de lopende 
programma’s om de voedselveiligheid in 
de lidstaten te waarborgen, uit te breiden;

Or. it

Amendement 12
João Ferreira, Kriton Arsenis

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2a. meent dat zekere voedselbevoorrading, 
bescherming van ecosystemen en 
versteviging van het economisch en 
sociaal weefsel in de primaire sector van 
de verschillende EU-landen eisen dat de 
internationale handel zich op het beginsel 
van complementariteit veeleer dan 
concurrentie tussen producenten en 
producten richt;

Or. pt

Amendement 13
Rovana Plumb

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2a. meent dat een verplichting tot 
milieuvriendelijke landbouwpraktijken tot 
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aanzienlijke toename van 
werkgelegenheid en inkomen in de 
landbouw en grotere voedselveiligheid zou 
leiden;

Or. ro

Amendement 14
Giommaria Uggias

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt dat levensmiddelen voor de 
verbruiker betaalbaar moeten zijn, 
protesteert tegen onderlinge afspraken van 
de grote distributiebedrijven en vraagt 
maatregelen om een einde aan de 
praktijken te maken en voor doorzichtige 
vorming van de levensmiddelenprijs aan 
eindverbruiker te zorgen;

3. benadrukt dat levensmiddelen voor de 
verbruiker betaalbaar moeten zijn, 
protesteert tegen onderlinge afspraken die 
de concurrentie uithollen, en oneerlijke 
handelwijzen van de grote 
distributiebedrijven en vraagt maatregelen 
om een einde aan de bewuste praktijken en 
speculatief gedrag te maken, zodat 
doorzichtige vorming van de 
levensmiddelenprijs aan eindverbruiker 
gewaarborgd is;

Or. it

Amendement 15
James Nicholson

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt dat levensmiddelen voor de 
verbruiker betaalbaar moeten zijn, 
protesteert tegen onderlinge afspraken 
van de grote distributiebedrijven en vraagt 
maatregelen om een einde aan de 
praktijken te maken en voor doorzichtige 
vorming van de levensmiddelenprijs aan 

3. benadrukt dat een belangrijk element 
van voedselzekerheid erin bestaat dat de 
verbruiker zich levensmiddelen kan 
veroorloven; beseft dat er in de EU steeds 
meer zorg en onbehagen over 
transparantie en eerlijkheid in de 
voedselvoorzieningsketen heersen; wijst 
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eindverbruiker te zorgen; erop dat een goed functionerende 
voedselvoorzieningsketen het best door 
een vrije en concurrerende markt gediend 
wordt, waar alle deelnemers commercieel 
verantwoord optreden om eerlijke prijzen 
en winsten tot stand te laten komen, en die 
bijgevolg evenzeer producenten en 
kleinhandelaars als de consument ten 
goede komt;

Or. en

Amendement 16
Christa Klaß

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt dat levensmiddelen voor de 
verbruiker betaalbaar moeten zijn, 
protesteert tegen onderlinge afspraken van 
de grote distributiebedrijven en vraagt 
maatregelen om een einde aan de 
praktijken te maken en voor doorzichtige 
vorming van de levensmiddelenprijs aan 
eindverbruiker te zorgen;

3. benadrukt dat levensmiddelen voor de 
verbruiker betaalbaar moeten zijn en dat de 
producent voor zijn product een 
rechtvaardige prijs moet ontvangen, 
protesteert tegen onderlinge afspraken van 
de grote distributiebedrijven en vraagt 
maatregelen om een einde aan de 
praktijken te maken en voor doorzichtige 
vorming van de levensmiddelenprijs aan 
eindverbruiker te zorgen;

Or. de

Amendement 17
Esther de Lange

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt dat levensmiddelen voor de 
verbruiker betaalbaar moeten zijn, 
protesteert tegen onderlinge afspraken van 

3. benadrukt dat levensmiddelen voor de 
verbruiker betaalbaar moeten zijn, 
protesteert tegen onderlinge afspraken van 
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de grote distributiebedrijven en vraagt 
maatregelen om een einde aan de 
praktijken te maken en voor doorzichtige 
vorming van de levensmiddelenprijs aan 
eindverbruiker te zorgen;

de grote distributiebedrijven en vraagt 
maatregelen om een einde aan de 
praktijken te maken en voor doorzichtige 
vorming van de levensmiddelenprijs aan 
eindverbruiker en voedselproducent te 
zorgen;

Or. nl

Amendement 18
Elena Oana Antonescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt dat levensmiddelen voor de 
verbruiker betaalbaar moeten zijn, 
protesteert tegen onderlinge afspraken van 
de grote distributiebedrijven en vraagt 
maatregelen om een einde aan de 
praktijken te maken en voor doorzichtige 
vorming van de levensmiddelenprijs aan 
eindverbruiker te zorgen; 

3. benadrukt dat levensmiddelen voor de 
verbruiker betaalbaar moeten zijn, terwijl 
de producent voor zijn werk naar behoren 
betaald moet worden, zodat er een 
evenwicht ontstaat; protesteert tegen 
onderlinge afspraken van de grote 
distributiebedrijven en vraagt maatregelen 
om een einde aan de praktijken te maken 
en voor doorzichtige vorming van de 
levensmiddelenprijs aan eindverbruiker te 
zorgen;

Or. ro

Amendement 19
João Ferreira, Giommaria Uggias

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3a. wijst erop dat de terugloop in de 
verscheidenheid aan verbouwde soorten 
en variëteiten tot staan gebracht en 
omgedraaid moet worden, zoals ook de 
verarming van de genetische grondslag 
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waar menselijke en dierlijke voeding 
afhankelijk van zijn; dringt erop aan om 
daadwerkelijk gebruik van de traditionele 
landbouwvariëteiten die bepaalde streken 
eigen zijn, aan te moedigen en daarmee 
de exportgerichte vervlakking van de 
landbouwproductie en intensieve 
productiemethoden te bestrijden die het 
huidig landbouw- en handelsbeleid –
zoals bvb het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid – met zich meebrengt, en 
duurzame productie op kleine en 
middelgrote schaal te stimuleren, die 
voeling met de lokale markten en 
verbruikers houdt;

Or. pt

Amendement 20
Kriton Arsenis, Corinne Lepage, Giommaria Uggias

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3a. stelt met bezorgdheid vast dat 2008, 
het jaar van de wereldvoedselcrisis, 
tegelijk ook het jaar van de hoogste 
graanproductie in de wereldgeschiedenis 
is; wijst met nadruk op de bedrijvigheid 
van grote institutionele investeerders als 
hedge-fondsen en investeringsbanken, die 
de indexen van goederenprijzen 
beïnvloedt, en vraagt krachtiger Europees 
optreden om speculatie te beperken, 
vooral met financiële derivaten die van 
voedingswaren afgeleid zijn; 

Or. en
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Amendement 21
Giommaria Uggias

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. drukt zijn teleurstelling over de 
conclusies van de topconferentie van 2010 
van de Verenigde Naties over de 
millenniumdoelstellingen voor de 
ontwikkeling uit, waaruit blijkt hoe gering 
het vermogen van de opkomende landen 
is om hun verplichtingen voor de 
verwezenlijking van de 
ontwikkelingsdoelstellingen na te komen, 
die ze in 2000 op zich genomen hebben;

Schrappen.

Or. it

Amendement 22
João Ferreira

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. drukt zijn teleurstelling over de 
conclusies van de topconferentie van 2010 
van de Verenigde Naties over de 
millenniumdoelstellingen voor de 
ontwikkeling uit, waaruit blijkt hoe gering 
het vermogen van de opkomende landen 
is om hun verplichtingen voor de 
verwezenlijking van de 
ontwikkelingsdoelstellingen na te komen, 
die ze in 2000 op zich genomen hebben;

4. drukt zijn teleurstelling over de 
conclusies van de topconferentie van 2010 
van de Verenigde Naties over de 
millenniumdoelstellingen voor de 
ontwikkeling uit, en wijst erop dat de 
industrielanden hun toezeggingen voor 
openbare ontwikkelingshulp lang niet 
gestand doen;

Or. pt
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Amendement 23
Elisabetta Gardini

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4a. acht het noodzakelijk en dringend 
geboden om de Europese productie veilig 
te stellen door het evenwicht in de 
wederzijdse verplichtingen in de keten te 
herstellen; vraagt de Europese Commissie 
dan ook om gemeenschappelijke regels in 
te voeren die standaardmodellen van 
verbintenissen voor levering van 
levensmiddelen vastleggen, 
overeenkomsten in schriftelijke vorm 
verplicht te stellen, elke vorm van 
duidelijk onrechtvaardige bepaling te 
verbieden, en redelijke maar korte 
betalingstermijnen op te leggen; wenst 
bovendien dat er een procedure ingevoerd 
wordt die op eerbiediging van goede 
handelspraktijken gericht is en de 
overheid initiatief-, onderzoeks- en 
sanctiebevoegdheden verleent om tegen 
overtreding van de regels op te treden; 

Or. it

Amendement 24
Giommaria Uggias

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verheugt zich over het initiatief van de 
Wereldbank naar aanleiding van de 
werkzaamheden van de topconferentie van 
2010 van de Verenigde Naties over de 
millenniumdoelstellingen voor de 
ontwikkeling, om haar hulpverlening aan 

5. verheugt zich over het initiatief van de 
Wereldbank naar aanleiding van de 
werkzaamheden van de topconferentie van 
2010 van de Verenigde Naties over de 
millenniumdoelstellingen voor de 
ontwikkeling, om haar hulpverlening aan 
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de landbouw uit te breiden om de 
inkomens, werkgelegenheid en 
voedselzekerheid in gebieden met laag 
inkomen te ondersteunen;  

de landbouw uit te breiden om de 
inkomens, werkgelegenheid en 
voedselzekerheid te ondersteunen, vooral 
in gebieden met laag inkomen;

Or. it

Amendement 25
Rovana Plumb

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verheugt zich over het initiatief van de 
Wereldbank naar aanleiding van de 
werkzaamheden van de topconferentie van 
2010 van de Verenigde Naties over de 
millenniumdoelstellingen voor de 
ontwikkeling, om haar hulpverlening aan 
de landbouw uit te breiden om de 
inkomens, werkgelegenheid en 
voedselzekerheid in gebieden met laag 
inkomen te ondersteunen; 

5. verheugt zich over het initiatief van de 
Wereldbank naar aanleiding van de 
werkzaamheden van de topconferentie van 
2010 van de Verenigde Naties over de 
millenniumdoelstellingen voor de 
ontwikkeling, om haar hulpverlening aan 
de landbouw uit te breiden om de 
inkomens, werkgelegenheid en 
voedselzekerheid te ondersteunen, niet op 
de laatste plaats in gebieden met laag 
inkomen;

Or. ro

Amendement 26
João Ferreira, Giommaria Uggias, Kriton Arsenis

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5a. stelt dat voedselzekerheid niet los van 
eigen zeggenschap in 
voedingsaangelegenheden te zien is, en 
maakt zich ongerust over de afhankelijke 
voedingsituatie van verschillende landen; 
wijst er met nadruk op dat intensieve 
uitvoermodellen tegengegaan moeten 
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worden en dat de voorkeur naar regionale 
en plaatselijke productie en verbruik moet 
gaan, die andere denkwijzen in 
energievoorziening en milieubescherming 
stimuleren en grondbezit door de 
plaatselijke gemeenschappen bevoordelen, 
als doeltreffend middel om 
voedselkwaliteit en –veiligheid te 
waarborgen; 

Or. pt

Amendement 27
James Nicholson

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. vraagt meer en beter toezicht op de 
voedselveiligheid in de Europese Unie en 
onderschrijft de conclusies van het 
verslag van de Europese Commissie aan 
het Europees parlement en de Raad over 
het algemeen verloop van de officiële 
controles op voedselveiligheid, gezondheid 
en welzijn van dieren en de 
gezondheidstoestand van de planten in de 
lidstaten (COM(2010)0441), dat vraagt 
om in nauwe samenwerking met de 
lidstaten een reeks maatregelen te 
overwegen die de inzameling, ontleding 
en presentatie van de gegevens over het 
toezicht doelmatiger en vollediger maken, 
zodat de nationale overheden en de 
Europese Commissie de burgers van de 
Europese Unie alle nodige waarborgen 
voor doeltreffende controle kunnen 
bieden;

6. merkt op dat de EU-normen voor 
voedselveiligheid, welzijn van dieren en 
gezondheid van dieren en planten tot de 
hoogste ter wereld behoren; wijst erop dat 
de aanhoudende nadruk van de Europese 
Unie op de naleving van de normen haar 
in dat opzicht een leidende rol in de wereld 
verzekert maar waarschuwt voor 
overreglementering, die negatieve gevolgen 
voor de voedselproductie kan hebben; 
benadrukt dat de EU geen ingevoerde 
levensmiddelen moet toelaten die niet aan 
de normen voldoen die ze haar eigen 
producenten oplegt;

Or. en
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Amendement 28
Corinne Lepage, Giommaria Uggias

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6a. brengt de conclusies van de 
internationale evaluatie van 
landbouwwetenschappen en –technieken 
voor de ontwikkeling (IAASTD) onder 
toezicht van de Wereldbank in 
herinnering, welke er met nadruk op wijst 
dat de moderne biotechnologieën niet de 
best geschikte zijn om aan de behoeften 
van de levensmiddelenproductie tegemoet 
te komen, en dat het beste middel om de 
voedselzekerheid te verbeteren, de 
armoede terug te dringen en de meeste 
streken opnieuw zelf in hun 
voedingsbehoeften te laten voorzien, erin 
bestaat om van de kennis gebruik te 
maken die ter plaatse aanwezig is en de 
ontwikkeling van biologische teeltwijzen 
aan te moedigen;

Or. fr

Amendement 29
Rovana Plumb

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6a. vraagt de Europese Commissie en de 
lidstaten om te zorgen dat het publiek 
inzage in de resultaten van de controles 
heeft, om de doorzichtigheid op Europees 
niveau te verbeteren; 

Or. ro



PE452.663v01-00 18/30 AM\838348NL.doc

NL

Amendement 30
Judith A. Merkies

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6a. benadrukt dat de landbouw om de 
voedselproductie te verzekeren op genoeg 
water van goede kwaliteit moet kunnen 
rekenen en dus de verplichting heeft om 
goede werkwijzen toe te passen om aan de 
hoogste normen voor waterhoeveelheid en 
-kwaliteit te kunnen voldoen;

Or. en

Amendement 31
Giommaria Uggias

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. benadrukt, gezien de te verwachten 
toename van de wereldwijde voedselvraag 
en de druk op de natuurlijke rijkdommen 
die ermee gepaard gaat, dat 
voedselveiligheid in overeenstemming te 
brengen is met behoud van de 
biodiversiteit en merkt op dat de strijd 
tegen spoedeisende milieuproblemen zoals 
de achteruitgang van de bodem, aantasting 
van de biodiversiteit, enz. de sleutel voor 
het behoud van de productiviteit van de 
landbouw in de Europese Unie en de 
voedselzekerheid op lange termijn 
vertegenwoordigt.

7. benadrukt, gezien de te verwachten 
toename van de wereldwijde voedselvraag 
en de druk op de natuurlijke rijkdommen 
die ermee gepaard gaat, dat 
voedselveiligheid in overeenstemming te 
brengen is met milieuproblemen zoals de 
achteruitgang van de bodem, aantasting 
van de biodiversiteit, enz., hetgeen de 
sleutel voor het behoud van de 
productiviteit van de landbouw en de 
voedselzekerheid op lange termijn in de 
Europese Unie vertegenwoordigt;

Or. en
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Amendement 32
Kriton Arsenis, Corinne Lepage, Daciana Octavia Sârbu, Mario Pirillo

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. benadrukt, gezien de te verwachten 
toename van de wereldwijde voedselvraag 
en de druk op de natuurlijke rijkdommen 
die ermee gepaard gaat, dat 
voedselveiligheid in overeenstemming te 
brengen is met behoud van de 
biodiversiteit en merkt op dat de strijd 
tegen spoedeisende milieuproblemen zoals 
de achteruitgang van de bodem, aantasting 
van de biodiversiteit, enz. de sleutel voor 
het behoud van de productiviteit van de 
landbouw in de Europese Unie en de 
voedselzekerheid op lange termijn 
vertegenwoordigt.

7. benadrukt, gezien de te verwachten 
toename van de wereldwijde voedselvraag 
en de druk op de natuurlijke rijkdommen 
die ermee gepaard gaat, dat de vereisten 
van de voedselveiligheid vervuld moeten 
worden terwijl de biodiversiteit behouden 
blijft, en merkt op dat de strijd tegen 
spoedeisende milieuproblemen zoals de 
achteruitgang van de bodem, aantasting 
van de biodiversiteit,  enz. van essentieel 
belang is;

Or. en

Amendement 33
Sergio Berlato

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. wijst er met nadruk op dat er een 
informatiecampagne aan het adres van de 
verbruiker, over de inspanningen van de 
boeren en de landbouw voor 
milieubescherming en voedselveiligheid, 
aangevat moet worden; 

Or. it
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Amendement 34
Sergio Berlato

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. vraagt de Europese Commissie en 
de lidstaten om het onderzoek aan te 
moedigen, vooral naar nieuwe generaties 
biobrandstoffen, doeltreffend gebruik van 
afvalstoffen in de landbouw, 
milieuvriendelijke meststoffen, en nieuwe 
landbouwtechnieken, die de kleinst 
mogelijke weerslag op het gebruik van de 
bodem hebben en de voortrekkersrol van 
de Europese Unie in initiatieven voor de 
bescherming van het milieu bevestigen; 

Or. it

Amendement 35
Sergio Berlato

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. vraagt de Europese Commissie en 
de lidstaten om alle mogelijkheden te 
benutten die het zevende 
kaderprogramma onderzoek & 
ontwikkeling te bieden heeft voor 
technisch onderzoek en vernieuwing om 
de productiviteit te verbeteren, met 
inachtneming van de normen voor 
doelmatig energiegebruik en 
duurzaamheid;

Or. it



AM\838348NL.doc 21/30 PE452.663v01-00

NL

Amendement 36
Sergio Berlato

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. vraagt maatregelen om de opleiding 
van jongeren op het werk te verbeteren, 
met inbegrip van het aanleren van de 
voedselveiligheidsnormen van de 
Europese Unie, en arbeidsmogelijkheden
in het leven te roepen voor degenen die 
over de nodige kwalificaties beschikken, 
met als voornaamste doelstelling om de 
beroepsactiviteit in de bedrijfstak te 
stimuleren; 

Or. it

Amendement 37
Sergio Berlato

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. acht het van essentieel belang om de 
voedselvoorzieningsketen beter te ordenen 
om de inwerking van voedseltransport op 
het milieu te verminderen en de afzet van 
levensmiddelen die aan de plaatselijke 
traditie beantwoorden, te bevorderen;

Or. it

Amendement 38
Sergio Berlato

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

7 bis. stelt vast dat kleine en middelgrote 
ondernemingen de grondslag van groei en 
ontwikkeling in de lidstaten en de 
Europese Unie vormen en wijst er met 
nadruk op dat het van groot belang is om 
investeringen in productieve activiteiten 
en de beschikbaarheid van krediet te 
stimuleren;

Or. it

Amendement 39
Sergio Berlato

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. benadrukt dat de stimulerende 
maatregelen voor duurzame verbouwing 
van energiegewassen de voedselveiligheid 
van de bevolking op geen enkele manier 
in het gedrang mogen brengen;

Or. it

Amendement 40
Kriton Arsenis, Corinne Lepage, Daciana Octavia Sârbu, Mario Pirillo, Giommaria 
Uggias, João Ferreira

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. wijst er met nadruk op dat 
oligopolies voor zaaigoed een 
vernietigende weerslag op de 
duurzaamheid van kleine 
landbouwbedrijven hebben omdat ze de 
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afhankelijkheid van een klein aantal 
ondernemingen voor de aankoop van 
zaaigoed en speciaal aangepaste 
meststoffen in de hand werken; 

Or. en

Amendement 41
Kriton Arsenis, Corinne Lepage, Daciana Octavia Sârbu

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. stelt met teleurstelling vast dat de 
regels van de Europese Unie in veel 
gevallen het gemeenschappelijk gebruik 
van traditioneel zaaigoed en traditionele 
variëteiten nodeloos bemoeilijken en 
hinderlijk zijn voor oude en beproefde 
tradities van gedeelde kennis en 
landbouwtechnieken;

Or. en

Amendement 42
Kriton Arsenis, Corinne Lepage, Daciana Octavia Sârbu, Mario Pirillo, Giommaria 
Uggias

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. verheugt zich over het wijd 
verspreid optreden van duizenden boeren, 
milieugroepen, wetenschappers en 
burgers in het belang van bewaring van 
plaatselijk genetisch materiaal en zijn 
gebruikmaking op ruimere schaal, en 
herinnert er verder aan dat 
verscheidenheid in zaaigoed volgens 
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plaatselijke omstandigheden een 
noodzakelijke voorafgaande voorwaarde 
voor voedselveiligheid is, vooral in het 
vooruitzicht van de klimaatverandering; 

Or. en

Amendement 43
Kriton Arsenis, Corinne Lepage, Daciana Octavia Sârbu, Mario Pirillo, João Ferreira

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. wijst erop dat de aandacht op de 
eerste plaats naar ondersteuning en 
versterking van het weerstandsvermogen 
van organisch gegroeide kleine 
landbouwstelsels moet gaan, die op het 
plaatselijk en regionaal verbruik gericht 
zijn en de meest doeltreffende en uit het 
oogpunt van de milieubescherming 
duurzaamste manier van bodemgebruik 
vertegenwoordigen;

Or. en

Amendement 44
Kriton Arsenis, Corinne Lepage, Daciana Octavia Sârbu, Giommaria Uggias

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. vraagt specifieke steunmaatregelen 
voor landbouw in stadsgebieden, die een 
groot aantal voordelen voor de 
voedselveiligheid, werkgelegenheid, 
opvoeding tot milieubewustzijn, 
ontspanningsmogelijkheden en het 
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stadsklimaat zal opleveren; 

Or. en

Amendement 45
Mario Pirillo 

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. meent dat de nevenverschijnselen 
van de klimaatverandering, zoals de 
dreigende woestijnvorming, 
waterschaarste en overstromingen de 
veiligheid van de voedselvoorziening in 
gevaar kunnen brengen en dat onderzoek 
en ontwikkeling daarom oplossingen 
moeten helpen zoeken om de teelten aan 
de nieuwe klimaatsomstandigheden aan te 
passen; vraagt de Europese Commissie 
dan ook om ruimere inspanningen voor 
toegepast onderzoek in de landbouw te 
leveren; 

Or. it

Amendement 46
Mario Pirillo 

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. houdt vol dat de biotechnologieën, 
met uitzondering van genetisch 
veranderde organismen, die momenteel 
betwistbaar blijven en door de publieke 
opinie niet aanvaard worden, een 
mogelijkheid betekenen om de landbouw 
een toekomst in de zin van duurzame 
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milieubescherming en toezicht op de 
biologische verscheidenheid te 
verzekeren, en bovendien de opbrengst 
van de teelten zullen kunnen opdrijven en 
daarmee veilige voedselvoorziening tegen 
beheersbare kosten waarborgen; 

Or. it

Amendement 47
Sandrine Bélier

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. vraagt om overheidsteun voor de 
landbouw van teeltwijzen afhankelijk te 
maken die de biologische verscheidenheid 
eerbiedigen en de bodem ontzien; 

Or. fr

Amendement 48
Sandrine Bélier

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. wijst met nadruk op het belang van 
biologische landbouwmethoden in het 
belang van betere voedselveiligheid 
wereldwijd;

Or. fr
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Amendement 49
Sandrine Bélier

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. denkt, in het belang van doelmatige 
aanpassing aan de uitdagingen van de 
klimaatverandering en haar gevolgen, 
meer in het bijzonder de toename van 
extreme weersomstandigheden en het 
optreden van schadelijke organismen, dat 
men over een grote verscheidenheid aan 
teelten en soorten moet beschikken die 
aan plaatselijke omstandigheden 
aangepast zijn, en het beleid tot 
bescherming van de genetische 
verscheidenheid moet uitbreiden;

Or. fr

Amendement 50
Esther de Lange

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. benadrukt, in het belang van 
gewaarborgde voedselzekerheid en de EU 
2020-strategie, dat efficiënt gebruik van 
de hulpbronnen en innovatie in de 
landbouw in de zin van duurzaamheid, 
gestimuleerd moeten worden; 

Or. nl
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Amendement 51
Giommaria Uggias

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. meent dat het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid van na 2013 de boeren 
van de Europese Unie naar behoren moet 
belonen voor hun inspanningen om voor 
gewaarborgde voorziening in 
kwaliteitsvolle levensmiddelen te zorgen, 
met doelmatige en duurzame 
gebruikmaking van de natuurlijke 
rijkdommen; 

Or. en

Amendement 52
Christa Klaß

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. vraagt de lidstaten en de Europese 
Commissie om voor objectieve informatie 
en vorming van de verbruikers in de zin 
van voorkeur voor seizoensgebonden en 
regionale levensmiddelen te zorgen, wat 
bevorderlijk is voor de landbouw en het 
onderhoud van verzorgde 
cultuurlandschappen in de plaatselijke 
omgeving, lange leveringswegen en 
onnodige uitstoot van CO2 uitspaart, en 
de verbruiker verse en hoogwaardige 
levensmiddelen garandeert; 

Or. de
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Amendement 53
Rovana Plumb

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. vraagt de lidstaten om programma’s 
op te  stellen en uit te voeren die concrete 
maatregelen voor de landbouw bevatten, 
die op afzwakking en aanpassing aan de 
gevolgen van de klimaatverandering 
gericht zijn : milieuvriendelijke 
landbouwproducten, uitbreiding van de 
landbouwproductie, minder uitstoot van 
broeikasgassen, opvang van vluchtelingen 
wegens klimaatgebonden 
omstandigheden;   

Or. ro

Amendement 54
Sirpa Pietikäinen

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. herinnert eraan dat voedsel een 
waardevolle en beperkte rijkdom is die 
een aanzienlijke invloed op de 
gezondheid, het milieu en de ontwikkeling 
uitoefent, en dringt er bij de Europese 
Commissie op aan om de Europese Unie 
een algemeen voedselbeleid voor te stellen 
dat in plaats van een sectoriële
benadering, aspecten die momenteel 
gefragmenteerd behandeld worden, onder 
de koepel van één enkel totaalbeleid 
samenbrengt; 

Or. fi
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Amendement 55
Elena Oana Antonescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. vindt dat het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid de plaatselijke en 
regionale boerenstand veel meer 
wezenlijke steunverlening moet laten 
toekomen, en tegelijk biologische 
verscheidenheid en organische 
landbouwmethoden moet aanmoedigen, 
die de verbruiker en het milieu een groot 
aantal voordelen bieden;

Or. ro

Amendement 56
Salvatore Tatarella, Raffaele Baldassarre, Barbara Matera

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. meent dat de Europese autoriteit 
voor de voedselveiligheid (Efsa) een 
belangrijke rol in de evaluatie en 
informatie over alle gevaren te spelen 
heeft die de voedselketen kunnen 
bedreigen, om de belangen van het 
publiek en zijn gezondheid te beschermen, 
en hoopt dat alle lidstaten gelijkaardige 
nationale instellingen oprichten om met 
de Europese autoriteit voor de 
voedselveiligheid te kunnen 
samenwerken; 

Or. it


