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Amendement 1
Yannick Jadot

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. doet een beroep op de Commissie om 
zich nauwgezet aan haar 
onderhandelingsmandaat in de WTO te 
houden, waarin de reeds afgesloten 
hervorming van het GLB als de grens van 
haar optreden is vastgelegd, mits van haar 
handelspartners gelijkwaardige concessies 
kunnen worden verkregen; wijst andermaal 
op de verbintenis van de EU om haar 
exportsubsidies te beëindigen onder de 
uitdrukkelijke voorwaarde dat haar 
handelspartners een vergelijkbare stap 
zetten ten aanzien van exportsubsidies en 
exportmaatregelen met een gelijke 
werking;

1. doet een beroep op de Commissie om 
zich nauwgezet aan haar 
onderhandelingsmandaat in de WTO te 
houden, waarin de reeds afgesloten 
hervorming van het GLB als de grens van 
haar optreden is vastgelegd, mits van haar 
handelspartners gelijkwaardige concessies 
kunnen worden verkregen; wijst andermaal 
op de verbintenis van de EU om haar 
exportsubsidies te beëindigen en doet een 
beroep op de EU om voort te gaan met het 
nakomen van deze verbintenis, los van de 
vraag of haar handelspartners een 
vergelijkbare stap zetten;

Or. en

Amendement 2
Christofer Fjellner

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. doet een beroep op de Commissie om 
zich nauwgezet aan haar 
onderhandelingsmandaat in de WTO te 
houden, waarin de reeds afgesloten 
hervorming van het GLB als de grens van 
haar optreden is vastgelegd, mits van haar 
handelspartners gelijkwaardige concessies 
kunnen worden verkregen; wijst 
andermaal op de verbintenis van de EU 
om haar exportsubsidies te beëindigen 

1. doet een beroep op de Commissie om 
zich nauwgezet aan haar 
onderhandelingsmandaat in de WTO te 
houden, waarin de reeds afgesloten 
hervorming van het GLB als de grens van 
haar optreden is vastgelegd, mits van haar 
handelspartners gelijkwaardige concessies 
kunnen worden verkregen;
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onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat 
haar handelspartners een vergelijkbare 
stap zetten ten aanzien van 
exportsubsidies en exportmaatregelen met 
een gelijke werking;

Or. sv

Amendement 3
Joe Higgins

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. wijst andermaal op het potentiële 
belang van de landbouw in het kader van 
de leniging van de armoede en de 
verwezenlijking van de 
millenniumontwikkelingsdoelstellingen in 
de ontwikkelingslanden en de MOL’s; 
onderstreept dat dit potentieel alleen 
volledig kan worden benut, indien de 
hand wordt gehouden aan de beginselen 
van de ondersteuning van de 
voedselsoevereiniteit en voedselveiligheid, 
de naleving van de strengste milieu-, 
gezondheids- en veiligheidsnormen, en de 
bescherming en ontwikkeling van de 
duurzame binnenlandse landbouw in het 
belang van de kleine boeren en 
producenten; doet derhalve een beroep op 
de Commissie om haar landbouwbeleid 
ingrijpend te herzien en hierbij vooral te 
letten op de exportsubsidies en de 
onevenwichtige verdeling van de 
landbouwsubsidies binnen de EU die ten 
goede komen aan de agro-industrie;

Or. en
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Amendement 4
Yannick Jadot

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. beschouwt de onderhandelingen 
over de liberalisering van de handel in 
landbouwproducten in het kader van de 
WTO-ontwikkelingsagenda van Doha als 
een mislukking en als een van de 
hoofdoorzaken van de langdurige impasse 
waarin de ontwikkelingsagenda zich 
bevindt; doet een beroep op de Commissie 
om aan de WTO- leden een voorstel voor 
te leggen over het opzetten van een nieuw 
kader voor onderhandelingen over de 
handel in landbouwproducten en over de 
voorwaarden om dit hoofdstuk uit de 
ontwikkelingsagenda te schrappen;

Or. en

Amendement 5
Yannick Jadot

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 

Ontwerpadvies Amendement

2. wijst andermaal op het feit dat de GLB-
hervorming van 2003 en de 
“gezondheidscontrole” van 2008 een 
bewijs waren van de ernst van de 
hervormingsverbintenissen van de EU
doordat zij vooruitliepen op de verwachte 
resultaten van de Doha-ronde, terwijl op 
gelijkwaardige concessies van de 
handelspartners van de EU nog steeds 
wordt gewacht;

2. wijst andermaal op het feit dat de GLB-
hervorming van 2003 en de 
“gezondheidscontrole” van 2008 
grotendeels gerechtvaardigd waren 
doordat zij vooruitliepen op de verwachte 
resultaten van de Doha-ronde, maar dat 
gezien het mislukken van deze Doha-
ronde deze rechtvaardiging niet langer 
geldt en een en ander moeten worden 
bijgesteld overeenkomstig de vereisten van 
een duurzame toekomst voor de landbouw 
binnen de EU;
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Or. en

Amendement 6
Joe Higgins

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 

Ontwerpadvies Amendement

3. is verheugd over de overeenkomst 
inzake de handel in bananen, waarmee 
twintig jaar WTO-geschillen worden 
bijgelegd en die een belangrijke stap 
vormt op weg naar de versterking van een 
op regels gebaseerd multilateraal 
handelsstelsel; constateert dat de 
overeenkomst inzake de handel in 
bananen een beslissende bijdrage levert 
tot de oplossing van kwesties inzake 
tropische producten en preferenties in de 
WTO-onderhandelingen; is van mening 
dat deze overeenkomst de positie van de 
EU inzake landbouw in het kader van de 
Doha-ronde verder versterkt; doet een 
beroep op de EU om deze belangrijke 
doorbraak als basis te nemen om de 
WTO-onderhandelingen vooruit te 
helpen;

Schrappen

Or. en

Amendement 7
Yannick Jadot

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 

Ontwerpadvies Amendement

3. is verheugd over de overeenkomst 
inzake de handel in bananen, waarmee 
twintig jaar WTO-geschillen worden 
bijgelegd en die een belangrijke stap 
vormt op weg naar de versterking van een 

Schrappen
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op regels gebaseerd multilateraal 
handelsstelsel; constateert dat de 
overeenkomst inzake de handel in 
bananen een beslissende bijdrage levert 
tot de oplossing van kwesties inzake 
tropische producten en preferenties in de 
WTO-onderhandelingen; is van mening 
dat deze overeenkomst de positie van de 
EU inzake landbouw in het kader van de 
Doha-ronde verder versterkt; doet een 
beroep op de EU om deze belangrijke 
doorbraak als basis te nemen om de 
WTO-onderhandelingen vooruit te 
helpen;

Or. en

Amendement 8
Marielle De Sarnez

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 

Ontwerpadvies Amendement

3. is verheugd over de overeenkomst 
inzake de handel in bananen, waarmee 
twintig jaar WTO-geschillen worden 
bijgelegd en die een belangrijke stap 
vormt op weg naar de versterking van een 
op regels gebaseerd multilateraal 
handelsstelsel; constateert dat de 
overeenkomst inzake de handel in 
bananen een beslissende bijdrage levert 
tot de oplossing van kwesties inzake 
tropische producten en preferenties in de 
WTO-onderhandelingen; is van mening 
dat deze overeenkomst de positie van de 
EU inzake landbouw in het kader van de 
Doha-ronde verder versterkt; doet een 
beroep op de EU om deze belangrijke 
doorbraak als basis te nemen om de 
WTO-onderhandelingen vooruit te 
helpen;

3. neemt nota van de overeenkomst inzake 
de handel in bananen, waarmee twintig jaar 
WTO-geschillen worden bijgelegd;
betreurt het feit dat deze overeenkomst 
nadelig is voor de landbouwsector van de 
EU die reeds verzwakt is, met name in de 
ultraperifere gebieden; dringt aan op 
compensaties ten belope van de 
verplichtingen die reeds door de Europese 
producenten zijn aangegaan om 
kwaliteitsproducten te leveren met 
inachtneming van strikte sociale en 
milieunormen;

Or. fr
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Amendement 9
Gianluca Susta

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 

Ontwerpadvies Amendement

3. is verheugd over de overeenkomst 
inzake de handel in bananen, waarmee 
twintig jaar WTO-geschillen worden 
bijgelegd en die een belangrijke stap 
vormt op weg naar de versterking van een 
op regels gebaseerd multilateraal 
handelsstelsel; constateert dat de 
overeenkomst inzake de handel in 
bananen een beslissende bijdrage levert 
tot de oplossing van kwesties inzake 
tropische producten en preferenties in de 
WTO-onderhandelingen; is van mening 
dat deze overeenkomst de positie van de 
EU inzake landbouw in het kader van de 
Doha-ronde verder versterkt; doet een 
beroep op de EU om deze belangrijke 
doorbraak als basis te nemen om de 
WTO-onderhandelingen vooruit te 
helpen;

3. neemt nota van de overeenkomst inzake 
de handel in bananen en is verheugd dat 
een einde is gekomen aan een van de 
technisch meest ingewikkelde, politiek 
gevoelige en belangrijke 
handelsgeschillen die ooit in de WTO 
behandeld zijn; is van oordeel dat de 
bereikte overeenkomst een stap vormt op 
weg naar de versterking van een op regels 
gebaseerd multilateraal handelsstelsel, 
hoewel hierin de legitieme belangen van 
de partijen niet volledig met elkaar zijn 
verzoend;

Or. it

Amendement 10
Emilio Menéndez del Valle, Pablo Zalba Bidegain, Gabriel Mato Adrover, Juan 
Fernando López Aguilar

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is verheugd over de overeenkomst 
inzake de handel in bananen, waarmee
twintig jaar WTO-geschillen worden 
bijgelegd en die een belangrijke stap vormt 
op weg naar de versterking van een op 

3. is verheugd over het feit dat de 
overeenkomst inzake de handel in bananen 
een einde maakt aan twintig jaar WTO-
geschillen, een belangrijke stap vormt op 
weg naar de versterking van een op regels 
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regels gebaseerd multilateraal 
handelsstelsel; constateert dat de 
overeenkomst inzake de handel in 
bananen een beslissende bijdrage levert tot 
de oplossing van kwesties inzake tropische 
producten en preferenties in de WTO-
onderhandelingen; is van mening dat deze
overeenkomst de positie van de EU inzake 
landbouw in het kader van de Doha-ronde 
verder versterkt; doet een beroep op de 
EU om deze belangrijke doorbraak als 
basis te nemen om de WTO-
onderhandelingen vooruit te helpen;

gebaseerd multilateraal handelsstelsel en 
tegelijkertijd een beslissende bijdrage 
levert tot de oplossing van kwesties inzake 
tropische producten en preferenties in de 
WTO-onderhandelingen, alsmede een 
impuls geeft aan deze onderhandelingen;
is van oordeel dat de belangen van de EU-
en ACS-producenten in aanmerking 
moeten worden genomen, met name 
tijdens de komende 
handelsonderhandelingen, opdat deze 
sector, die veel werkgelegenheid biedt, 
niet wordt verzwakt;

Or. es

Amendement 11
Marielle De Sarnez, Tokia Saïfi, Maurice Ponga, Nuno Teixeira, Luís Paulo Alves, 
Patrice Tirolien, Mário David, Kader Arif

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 

Ontwerpadvies Amendement

3. is verheugd over de overeenkomst 
inzake de handel in bananen, waarmee 
twintig jaar WTO-geschillen worden 
bijgelegd en die een belangrijke stap vormt 
op weg naar de versterking van een op 
regels gebaseerd multilateraal 
handelsstelsel; constateert dat de 
overeenkomst inzake de handel in bananen 
een beslissende bijdrage levert tot de 
oplossing van kwesties inzake tropische 
producten en preferenties in de WTO-
onderhandelingen; is van mening dat deze 
overeenkomst de positie van de EU inzake 
landbouw in het kader van de Doha-ronde 
verder versterkt; doet een beroep op de 
EU om deze belangrijke doorbraak als 
basis te nemen om de WTO-
onderhandelingen vooruit te helpen;

3. is verheugd over de overeenkomst 
inzake de handel in bananen, waarmee 
twintig jaar WTO-geschillen worden 
bijgelegd en die een belangrijke stap vormt 
op weg naar de versterking van een op 
regels gebaseerd multilateraal 
handelsstelsel; constateert dat de 
overeenkomst inzake de handel in bananen 
een beslissende bijdrage levert tot de 
oplossing van kwesties inzake tropische 
producten en preferenties in de WTO-
onderhandelingen; is echter van mening 
dat de belangen van de communautaire 
producenten en van de ACS-partners 
tijdens de volgende 
handelsonderhandelingen in aanmerking 
moeten worden genomen, opdat deze 
sector, die veel werkgelegenheid biedt, 
niet wordt verzwakt;

Or. fr
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Amendement 12
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 

Ontwerpadvies Amendement

3. is verheugd over de overeenkomst 
inzake de handel in bananen, waarmee 
twintig jaar WTO-geschillen worden 
bijgelegd en die een belangrijke stap vormt 
op weg naar de versterking van een op 
regels gebaseerd multilateraal 
handelsstelsel; constateert dat de 
overeenkomst inzake de handel in bananen 
een beslissende bijdrage levert tot de 
oplossing van kwesties inzake tropische 
producten en preferenties in de WTO-
onderhandelingen; is van mening dat deze 
overeenkomst de positie van de EU inzake 
landbouw in het kader van de Doha-ronde 
verder versterkt; doet een beroep op de EU 
om deze belangrijke doorbraak als basis te 
nemen om de WTO-onderhandelingen 
vooruit te helpen;

3. is verheugd over de overeenkomst 
inzake de handel in bananen, waarmee 
twintig jaar WTO-geschillen worden 
bijgelegd en die een belangrijke stap vormt 
op weg naar de versterking van een op 
regels gebaseerd multilateraal 
handelsstelsel; constateert dat de 
overeenkomst inzake de handel in bananen 
een beslissende bijdrage levert tot de 
oplossing van kwesties inzake tropische 
producten en preferenties in de WTO-
onderhandelingen; is van oordeel dat 
tijdens toekomstige onderhandelingen 
rekening moet worden gehouden met de 
belangen van de ultraperifere regio’s;

Or. en

Amendement 13
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. neemt nota van de initiatieven van 
de suikersector, die zijn 
concurrentievermogen heeft vergroot, 
maar ook zijn milieuvriendelijkheid heeft 
verbeterd en bijdraagt aan de 
ontwikkelingsagenda van de EU dankzij 
de preferenties die aan de ACS-landen en 
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MOL's worden toegekend;

Or. en

Amendement 14
Laima Liucija Andrikienė

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. neemt ter kennis dat alle 
internationale handelsovereenkomsten 
worden toegepast op de ultraperifere 
regio's, die integraal deel uitmaken van 
het grondgebeid van de EU; onderstreept 
dat de zwakke economieën van deze 
regio’s op de landbouw gebaseerd zijn en 
dat hun productie overeenkomt met die 
van de Latijns-Amerikaanse partners en 
derhalve in het gedrang komt door lagere 
externe tarieven; wijst erop dat artikel 349 
van het Verdrag van Lissabon het 
mogelijk maakt het EU-beleid op de 
geografische en economische realiteit van 
deze regio’s af te stemmen; doet bijgevolg 
een beroep op de Commissie om in het 
kader van haar onderhandelingen 
rekening te houden met de specifieke 
belemmeringen van de ultraperifere 
gebieden, opdat hun ontwikkeling niet 
wordt ondermijnd;

Or. en

Amendement 15
Marielle De Sarnez, Tokia Saïfi, Maurice Ponga, Nuno Teixeira, Luís Paulo Alves, 
Patrice Tirolien, Mário David, Kader Arif

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

3 bis. neemt ter kennis dat de ultraperifere 
regio’s integraal deel uitmaken van het 
grondgebied van de EU en dat alle 
internationale handelsovereenkomsten 
hierop worden toegepast: onderstreept dat 
hun zwakke economie, die voornamelijk is 
gebaseerd op de landbouw die dezelfde 
producten voortbrengt als die van de 
Latijns-Amerikaanse partners, bedreigd 
wordt door een verlaging van de 
douanetarieven; wijst erop dat artikel 349 
van het VWEU het mogelijk maakt het 
EU-beleid op de geografische en 
economische realiteit van deze regio’s af 
te stemmen; doet bijgevolg een beroep op 
de Commissie om in het kader van haar 
onderhandelingen rekening te houden 
met de specifieke belemmeringen van de 
ultraperifere gebieden, opdat hun 
ontwikkeling niet wordt ondermijnd;

Or. fr

Amendement 16
Emilio Menéndez del Valle, Pablo Zalba Bidegain, Gabriel Mato Adrover, Juan 
Fernando López Aguilar

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. stelt vast dat de ultraperifere regio’s 
integraal deel uitmaken van het 
grondgebied van de EU en derhalve 
volledig onder de 
handelsonderhandelingen moeten vallen; 
onderstreept het belang van de 
landbouwsector voor hun economie die in 
een concurrentieverhouding staat met 
soortgelijke producten van de Latijns-
Amerikaanse producenten, die profiteren 
van de verlaging van de douanetarieven; 
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wijst erop dat artikel 349 van het VWEU 
het mogelijk maakt het EU-beleid af te 
stemmen op de geografische en 
economische realiteit van deze regio’s; 
doet een beroep op de Commissie om in 
het kader van de onderhandelingen 
rekening te houden met de specifieke 
behoeften van de ultraperifere regio's, 
opdat de ontwikkeling van deze regio’s 
niet wordt ondermijnd;

Or. es

Amendement 17
Marielle De Sarnez

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. verzoekt de Commissie om haar 
verbintenissen ten behoeve van de 
Europese suikersector na te komen en een 
einde te maken aan de systematische 
toezeggingen voor suiker in het kader van 
bilaterale en multilaterale 
handelsbesprekingen;

Or. fr

Amendement 18
Joe Higgins

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de Commissie om, als een van 
haar voornaamste prioriteiten, te blijven 
streven naar een doelmatigere bescherming 
van de geografische aanduidingen binnen 
de WTO door de grotere bescherming die 

4. verzoekt de Commissie om, in het 
belang van de vrijwaring van de 
consumentenbelangen door aan de 
consument betrouwbare en ter zake 
doende productinformatie te geven, te 
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thans voor wijnen en sterke drank geldt 
(artikel 23 van de TRIP’s-overeenkomst) 
tot alle geografische aanduidingen uit te 
breiden en door een stelsel van 
kennisgeving en registratie van 
geografische aanduidingen in te voeren;

blijven streven naar een doelmatigere 
bescherming van de geografische 
aanduidingen binnen de WTO door de 
grotere bescherming die thans voor wijnen 
en sterke drank geldt (artikel 23 van de 
TRIP’s-overeenkomst) tot alle 
geografische aanduidingen uit te breiden en 
door een stelsel van kennisgeving en 
registratie van geografische aanduidingen 
in te voeren;

Or. en

Amendement 19
Gianluca Susta

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. doet een beroep op de Commissie om 
standvastig te blijven ten aanzien van de 
opneming van geografische aanduidingen 
in het toepassingsgebied van de 
handelsovereenkomst ter bestrijding van 
namaak en in bilaterale 
handelsovereenkomsten;

5. doet een beroep op de Commissie om 
nog standvastiger te blijven ten aanzien 
van de opneming van geografische 
aanduidingen in het toepassingsgebied van 
de handelsovereenkomst ter bestrijding van 
namaak en in bilaterale 
handelsovereenkomsten;

Or. it

Amendement 20
Cristiana Muscardini

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. is van oordeel dat bilaterale 
handelsovereenkomsten een nuttige 
aanvulling kunnen vormen op multilaterale 
processen doordat zij het mogelijk maken 
vooruitgang in specifieke vraagstukken te 

6. is van oordeel dat bilaterale 
handelsovereenkomsten een nuttige 
aanvulling kunnen vormen op multilaterale 
processen middels het respecteren van 
gelijke arbeidsvoorwaarden, 
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boeken, zoals geografische aanduidingen 
en sociale en milieunormen; onderstreept 
het belang van een coherente benadering 
van deze vraagstukken in de diverse 
bilaterale overeenkomsten;

gemeenschappelijke milieuregels en 
normen voor de voedselveiligheid, die in 
de Europese Unie reeds van kracht zijn, 
en door niet alleen de voorkeur te geven 
aan programma’s inzake duurzame 
ontwikkeling;
dringt er bovendien bij de Commissie op 
aan om in het kader van de multilaterale 
en bilaterale onderhandelingen volledig 
rekening te houden met de defensieve en 
offensieve landbouwbelangen waarbij een 
volledige wisselwerking wordt 
gewaarborgd tussen een stelsel van 
beschermende tarieven en toereikende 
binnenlandse steun waarmee de 
verplaatsing van de producenten kan 
worden teruggedrongen en een productie 
kan worden gegarandeerd die is 
afgestemd op de eisen en structuur van 
het gebied van herkomst;

Or. it

Amendement 21
Robert Sturdy

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. is van oordeel dat bilaterale 
handelsovereenkomsten een nuttige 
aanvulling kunnen vormen op multilaterale 
processen doordat zij het mogelijk maken
vooruitgang in specifieke vraagstukken te 
boeken, zoals geografische aanduidingen 
en sociale en milieunormen; onderstreept 
het belang van een coherente benadering 
van deze vraagstukken in de diverse 
bilaterale overeenkomsten;

6. wijst erop dat de EU aanzienlijke 
offensieve belangen in de landbouw heeft, 
met name ten aanzien van verwerkte 
producten van een hoge kwaliteit; is van 
oordeel dat bilaterale 
handelsovereenkomsten met belangrijke 
handelspartners op succesvolle wijze de 
exportbelangen van de agro-industrie van 
de EU kunnen steunen, hetgeen 
aanzienlijke economische voordelen 
oplevert; is bovendien van oordeel dat 
bilaterale handelsovereenkomsten een 
aanvulling kunnen vormen op multilaterale 
processen doordat zij de EU helpen om 
aanzienlijke en nodige vooruitgang in 
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specifieke vraagstukken te boeken, zoals 
geografische aanduidingen en sociale en 
milieunormen; onderstreept het belang van 
een coherente benadering van deze 
vraagstukken in de diverse bilaterale 
overeenkomsten;

Or. en

Amendement 22
Gianluca Susta

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. is van oordeel dat bilaterale 
handelsovereenkomsten een nuttige 
aanvulling kunnen vormen op multilaterale 
processen doordat zij het mogelijk maken 
vooruitgang in specifieke vraagstukken te 
boeken, zoals geografische aanduidingen 
en sociale en milieunormen; onderstreept 
het belang van een coherente benadering 
van deze vraagstukken in de diverse 
bilaterale overeenkomsten;

6. is van oordeel dat het afsluiten van 
multilaterale onderhandelingen een door 
de EU na te streven prioriteit vormt; is 
van oordeel dat bilaterale 
handelsovereenkomsten een aanvulling 
kunnen vormen op multilaterale processen 
doordat zij het mogelijk maken 
vooruitgang in specifieke vraagstukken te 
boeken, zoals geografische aanduidingen 
en sociale en milieunormen; onderstreept 
het belang van een coherente benadering 
van deze vraagstukken in de diverse 
bilaterale overeenkomsten;

Or. it

Amendement 23
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. steunt de hervatting van de 
onderhandelingen over de 
associatieovereenkomst tussen de EU en 
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Mercosur, aangezien een 
associatieovereenkomst zoals deze van het 
grootste belang is en zevenhonderd 
miljoen mensen betreft en, indien zij 
spoedig wordt gesloten, de meest 
ambitieuze biregionale overeenkomst ter 
wereld zal zijn; onderstreept derhalve dat 
het Europees Parlement nauw betrokken 
moet worden bij alle stadia van de 
onderhandelingen; beseft dat 
landbouwkwesties waarschijnlijk een van 
de gevoeligste onderwerpen bij de 
onderhandelingen zullen zijn; 
onderstreept dat uiteindelijk een voor 
beide partijen evenwichtig resultaat moet 
worden bereikt door ervoor te zorgen dat 
in de onderhandelingen volledig rekening 
wordt gehouden met de ecologische en 
sociale uitdagingen;

Or. en

Amendement 24
Robert Sturdy

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. benadrukt dat de Commissie bij de 
WTO-onderhandelingen en in andere 
internationale handelsovereenkomsten 
moet trachten ervoor te zorgen dat 
ingevoerde landbouwproducten ten 
aanzien van voedselveiligheid, 
dierenwelzijn en milieubescherming aan 
dezelfde EU-eisen beantwoorden als die 
welke gelden voor landbouwproducten die 
binnen de Unie zijn geproduceerd;

7. benadrukt dat alle in de EU op de markt 
gebrachte binnenlandse of ingevoerde 
producten moeten blijven voldoen aan 
dezelfde stringente eisen inzake de 
voedselveiligheid; doet, ten aanzien van 
dierenwelzijn en milieunormen, een 
beroep op de Commissie om alles in het 
werk te stellen ter bevordering van de 
consensus met derde landen waar de 
normen verder gaan dan de internationale 
aanbevelingen, alsmede in haar bilaterale 
handelsovereenkomsten bepalingen op te 
nemen voor het goedkeuren en toepassen 
van internationale normen;

Or. en
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Amendement 25
Marielle De Sarnez

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. benadrukt dat de Commissie bij de 
WTO-onderhandelingen en in andere 
internationale handelsovereenkomsten 
moet trachten ervoor te zorgen dat 
ingevoerde landbouwproducten ten aanzien 
van voedselveiligheid, dierenwelzijn en 
milieubescherming aan dezelfde EU-eisen 
beantwoorden als die welke gelden voor 
landbouwproducten die binnen de Unie 
zijn geproduceerd;

7. benadrukt dat de Commissie bij de 
WTO-onderhandelingen en in andere 
internationale handelsovereenkomsten 
moet trachten ervoor te zorgen dat alleen 
landbouwproducten mogen worden 
ingevoerd die aan dezelfde eisen ten 
aanzien van voedselveiligheid, 
dierenwelzijn en milieubescherming 
beantwoorden als die welke gelden voor 
landbouwproducten die binnen de Unie 
zijn geproduceerd;

Or. fr

Amendement 26
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. benadrukt dat de Commissie bij de 
WTO-onderhandelingen en in andere 
internationale handelsovereenkomsten 
moet trachten ervoor te zorgen dat 
ingevoerde landbouwproducten ten aanzien 
van voedselveiligheid, dierenwelzijn en 
milieubescherming aan dezelfde EU-eisen
beantwoorden als die welke gelden voor 
landbouwproducten die binnen de Unie 
zijn geproduceerd;

7. benadrukt dat de Commissie bij de 
WTO-onderhandelingen en in andere 
internationale handelsovereenkomsten 
moet trachten ervoor te zorgen dat 
ingevoerde landbouwproducten ten aanzien 
van voedselveiligheid, dierenwelzijn en 
milieubescherming aan dezelfde EU-eisen 
en -normen beantwoorden als die welke 
gelden voor landbouwproducten die binnen 
de Unie zijn geproduceerd;

Or. en
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Amendement 27
Christofer Fjellner

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. benadrukt dat de Commissie bij de 
WTO-onderhandelingen en in andere 
internationale handelsovereenkomsten 
moet trachten ervoor te zorgen dat 
ingevoerde landbouwproducten ten aanzien 
van voedselveiligheid, dierenwelzijn en 
milieubescherming aan dezelfde EU-eisen 
beantwoorden als die welke gelden voor 
landbouwproducten die binnen de Unie 
zijn geproduceerd;

7. benadrukt dat de Commissie bij de 
WTO-onderhandelingen en in andere 
internationale handelsovereenkomsten 
moet trachten ervoor te zorgen dat 
ingevoerde landbouwproducten ten aanzien 
van voedselveiligheid aan dezelfde EU-
eisen beantwoorden als die welke gelden 
voor landbouwproducten die binnen de 
Unie zijn geproduceerd;

Or. sv

Amendement 28
Robert Sturdy

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. doet een beroep op de Commissie 
om de handelspartners van de EU in hun 
huidige inspanningen ertoe aan te 
moedigen hun sociale en milieunormen te 
verbeteren om een verslechtering van het 
concurrentievermogen van de EU in de 
wereldlandbouwproductie te voorkomen 
en op deze gebieden tot consequente en 
allesomvattende normen te komen;

Or. en
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Amendement 29
Joe Higgins

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. onderstreept het belang van een strikte 
toepassing van de preferentiële regels van 
oorsprong; dringt aan op een herziening 
van alle handelspreferenties die door de 
Europese Unie aan opkomende 
economieën zoals China, India en Brazilië 
zijn verleend;

8. onderstreept het belang van een strikte 
toepassing van de preferentiële regels van 
oorsprong ter waarborging van de 
ontwikkeling van de binnenlandse 
economieën in de ontwikkelingslanden en 
de MOL’s en ter voorkoming van 
misbruik van de preferentiële regels van 
oorsprong door in het buitenland 
gevestigde ondernemingen; dringt aan op 
een herziening van alle handelspreferenties 
die door de Europese Unie aan opkomende 
economieën zoals China, India en Brazilië 
zijn verleend; wijst er met klem op dat een 
dergelijke herziening geen schade mag 
toebrengen aan die delen van de 
samenleving in de respectieve landen die 
nog steeds in armoede en/of met zeer lage 
inkomens leven;

Or. en

Amendement 30
Gianluca Susta

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. onderstreept het belang van een strikte 
toepassing van de preferentiële regels van 
oorsprong; dringt aan op een herziening 
van alle handelspreferenties die door de 
Europese Unie aan opkomende 
economieën zoals China, India en 
Brazilië zijn verleend;

8. onderstreept het belang van een strikte 
toepassing van de preferentiële regels van 
oorsprong; dringt aan op een herziening 
van alle handelspreferenties die door de 
Europese Unie aan opkomende
industrielanden van de G-20 zijn verleend;

Or. it
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Amendement 31
Yannick Jadot

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. wijst andermaal op het belang van de 
handel in landbouwproducten voor de 
economische ontwikkeling en de leniging 
van armoede in de ontwikkelingslanden; 
doet een beroep op de EU om de ACS-
landen te helpen zich aan te passen aan de 
toenemende concurrentie uit de landen in 
Latijns-Amerika (zuid-zuidhandel);

9. wijst andermaal op de negatieve 
gevolgen van de liberalisering van de
handel in landbouwproducten voor de 
economische ontwikkeling en de leniging 
van armoede in de ontwikkelingslanden 
zolang in de wereld geen basisregels van 
kracht zijn ter beperking van de macht 
van voedseldistributeurs, van de 
speculatie op de markten voor 
landbouwgrondstoffen en van het 
verschijnsel van “landroof”; doet een 
beroep op de EU om de ACS-landen te 
helpen om vormen van een binnenlands 
duurzaam landbouwbeleid te ontwikkelen 
en zich aan te passen aan de toenemende 
concurrentie uit de landen in Latijns-
Amerika (zuid-zuidhandel);

Or. en

Amendement 32
Gianluca Susta

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. wijst andermaal op het belang van de 
handel in landbouwproducten voor de 
economische ontwikkeling en de leniging 
van armoede in de ontwikkelingslanden; 
doet een beroep op de EU om de ACS-
landen te helpen zich aan te passen aan de 
toenemende concurrentie uit de landen in 
Latijns-Amerika (zuid-zuidhandel);

9. wijst andermaal op het belang van de 
handel in landbouwproducten voor de 
economische ontwikkeling en de leniging 
van armoede in de ontwikkelingslanden; 
Doet een beroep op de EU om de ACS-
landen te helpen zich aan te passen aan de 
toenemende concurrentie op de 
wereldmarkt;
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Or. it

Amendement 33
Marielle De Sarnez

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 bis. acht het onaanvaardbaar dat de 
Commissie de onderhandelingen met 
Mercosur hervat zonder van tevoren een 
grondige effectbeoordeling openbaar te 
maken en zonder een echt politiek debat 
met de Raad en het Parlement aan te 
gaan;

Or. fr

Amendement 34
Marielle De Sarnez

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 ter. dringt erop aan dat een 
effectbeoordeling van de gevolgen van 
deze onderhandelingen voor de 
landbouwsectoren en de Europese regio’s 
wordt verricht en besproken voordat 
tussen de EU en Mercosur aanbiedingen 
inzake douanetarieven worden 
uitgewisseld;

Or. fr
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Amendement 35
Marielle De Sarnez

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 quater. wijst erop dat, gezien hetgeen in 
de onderhandelingen met Mercosur voor 
de landbouw op het spel staat, een 
verband met de Doha-ronde moet worden 
gelegd; verzoekt derhalve de Commissie 
om eventueel deze onderhandelingen pas 
af te sluiten na het einde van de 
WTO-ronde, zoals in haar mandaat wordt 
gepreciseerd;

Or. fr

Amendement 36
Yannick Jadot

Ontwerpadvies
Paragraaf 10

Ontwerpadvies Amendement

10. onderstreept dat het handelsbeleid een 
rol moet vervullen bij het aanpakken van 
de uitdagingen inzake de veiligheid van de 
voedselvoorziening; dringt aan op meer 
toezicht en coördinatie van de 
uitvoerbeperkende maatregelen om de 
toespitsing van toekomstige voedselcrises 
te voorkomen.

10. onderstreept dat het handelsbeleid een 
rol moet vervullen bij het aanpakken van 
de uitdagingen inzake de voedselveiligheid 
en de voedselsoevereiniteit; dringt aan op 
meer toezicht op de weerslag van 
programma’s voor biobrandstoffen op de 
voedselveiligheid en de 
voedselsoevereiniteit.

Or. en

Amendement 37
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Ontwerpadvies
Paragraaf 10
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Ontwerpadvies Amendement

10. onderstreept dat het handelsbeleid een 
rol moet vervullen bij het aanpakken van 
de uitdagingen inzake de veiligheid van de 
voedselvoorziening; dringt aan op meer 
toezicht en coördinatie van de 
uitvoerbeperkende maatregelen om de 
toespitsing van toekomstige voedselcrises 
te voorkomen.

Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie

Or. en

Amendement 38
Yannick Jadot

Ontwerpadvies
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

10 bis. onderstreept dat het handelsbeleid 
een rol moet vervullen bij het actief 
aanpakken van de uitdagingen van de 
klimaatverandering die voortvloeien uit de 
grootschalige industriële veeteelt en de 
teelt van exportgewassen; doet een beroep 
op de Commissie om de dimensie van de 
broeikasgasemissies ten gevolge van de 
liberalisering van de landbouwmarkten op 
te nemen in haar 
duurzaamheidseffectbeoordelingen.

Or. en

Amendement 39
Marielle De Sarnez

Ontwerpadvies
Paragraaf 10 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

10 bis. is verontrust over het vooruitzicht 
dat tijdens de onderhandelingen met de 
Oekraïne concessies over graan worden 
gedaan in het licht van het feit dat de 
Oekraïense productie zeer concurrerend 
is en dat de Oekraïne nu reeds de 
belangrijkste begunstigde is van 
contingenten verlaagde tarieven voor 
graan (tarwe en gerst) die voor derde 
landen openstaan; verzoekt bijgevolg de 
Commissie om haar aanbod in deze sector 
bij te stellen;

Or. fr


