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Amendement 1
Bert-Jan Ruissen

Ontwerpadvies
Visum 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

– gezien het verslag van de 
Taskforce voor het Afrikaanse platteland 
van 7 maart 2019,

Or. en

Amendement 2
Marc Tarabella, Clara Aguilera, Carmen Avram, Pina Picierno, Paolo De Castro, Attila 
Ara-Kovács, Eric Andrieu, Maria Noichl, Ivo Hristov, Isabel Carvalhais

Ontwerpadvies
Visum 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

– gezien het besluit van de Algemene 
Vergadering van de Verenigde Naties om 
de periode 2019-2028 uit te roepen tot het 
decennium van de familiale landbouw,

Or. en

Amendement 3
Michal Wiezik

Ontwerpadvies
Visum 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

– gezien de biodiversiteitsstrategie 
van de EU voor 20301 bis,
_________________
1 bis EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030: 
De natuur terug in ons leven brengen 
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(COM(2020) 380 final).

Or. en

Amendement 4
Mazaly Aguilar

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. betreurt het feit dat de Commissie 
vrijhandel blijft bevorderen en als 
streefdoel bepaalt dat een algemene 
vrijhandelszone wordt opgericht die beide 
continenten omvat; herinnert eraan dat 
vrijhandelsakkoorden de lokale landbouw 
destabiliseren, kleine boeren schade 
berokkenen en de voedselafhankelijkheid 
van het Afrikaanse continent vergroten;

1. betreurt het feit dat de Commissie 
vrijhandel blijft bevorderen zonder de 
sociale, economische en milieueffecten in 
de agrovoedingssector te beoordelen en 
waarschuwt voor de oprichting van een 
algemene vrijhandelszone die beide 
continenten omvat; herinnert eraan dat 
vrijhandelsakkoorden de lokale landbouw 
kunnen destabiliseren en de armere 
gebieden in het binnenland, met een 
minder productieve landbouw, schade 
kunnen berokkenen; merkt op dat de 
Commissie moet zorgen voor 
handelsbetrekkingen tussen de EU en 
Afrika die niet leiden tot een concentratie 
van de Afrikaanse voedselproductie tot een 
handvol agrovoedingsproducten voor de 
uitvoer;

Or. es

Amendement 5
Marc Tarabella, Clara Aguilera, Carmen Avram, Eric Andrieu, Maria Noichl, Ivo 
Hristov, Isabel Carvalhais

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. betreurt het feit dat de Commissie 
vrijhandel blijft bevorderen en als 
streefdoel bepaalt dat een algemene 

1. verwelkomt het feit dat het nieuwe 
partnerschap EU-Afrika pleit voor de 
ontwikkeling van milieuvriendelijke 
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vrijhandelszone wordt opgericht die beide 
continenten omvat; herinnert eraan dat 
vrijhandelsakkoorden de lokale landbouw 
destabiliseren, kleine boeren schade 
berokkenen en de voedselafhankelijkheid 
van het Afrikaanse continent vergroten;

landbouwpraktijken en de integratie van 
zorgen met betrekking tot biodiversiteit, 
maar betreurt het dat het tegelijk 
handelsbetrekkingen blijft bevorderen die 
primair ten goede komen aan westelijke 
bedrijven; herinnert in dit opzicht aan de 
noodzaak om de samenhang van de 
Europese landbouw en het Europese 
handelsbeleid ten gunste van duurzame 
ontwikkeling te waarborgen door een 
analyse uit te voeren van de effecten 
ervan op de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen, 
mensenrechten en de rechten van kleine 
boeren en overige bevolkingsgroepen die 
op het platteland leven;

Or. en

Amendement 6
Claude Gruffat

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. betreurt het feit dat de Commissie 
vrijhandel blijft bevorderen en als 
streefdoel bepaalt dat een algemene 
vrijhandelszone wordt opgericht die beide 
continenten omvat; herinnert eraan dat 
vrijhandelsakkoorden de lokale landbouw 
destabiliseren, kleine boeren schade 
berokkenen en de voedselafhankelijkheid 
van het Afrikaanse continent vergroten;

1. betreurt het feit dat de Commissie 
vrijhandel blijft bevorderen en als 
streefdoel bepaalt dat een algemene 
vrijhandelszone wordt opgericht die beide 
continenten omvat; herinnert eraan dat 
vrijhandelsakkoorden de lokale landbouw 
destabiliseren, kleine boeren schade 
berokkenen en de voedselafhankelijkheid 
van het Afrikaanse continent vergroten en 
de handelsverhoudingen volledig 
scheeftrekken, gezien de enorme 
productiviteitsverschillen tussen de rijke 
landen van de Unie en Afrika;

Or. fr

Amendement 7
Anne Sander
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Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. betreurt het feit dat de Commissie 
vrijhandel blijft bevorderen en als 
streefdoel bepaalt dat een algemene 
vrijhandelszone wordt opgericht die beide 
continenten omvat; herinnert eraan dat 
vrijhandelsakkoorden de lokale landbouw 
destabiliseren, kleine boeren schade 
berokkenen en de voedselafhankelijkheid 
van het Afrikaanse continent vergroten;

1. verzoekt de Commissie erop toe te 
zien dat de vrijhandelsakkoorden de lokale 
landbouw niet destabiliseren, kleine boeren 
geen schade berokkenen en de 
voedselafhankelijkheid van het Afrikaanse 
continent niet vergroten;

Or. fr

Amendement 8
Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Martin 
Hlaváček, Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. betreurt het feit dat de Commissie 
vrijhandel blijft bevorderen en als 
streefdoel bepaalt dat een algemene 
vrijhandelszone wordt opgericht die beide 
continenten omvat; herinnert eraan dat 
vrijhandelsakkoorden de lokale landbouw 
destabiliseren, kleine boeren schade 
berokkenen en de voedselafhankelijkheid 
van het Afrikaanse continent vergroten;

1. spoort de Commissie aan 
manieren te blijven onderzoeken waarop 
vrijhandel of een algemene vrijhandelszone 
die beide continenten omvat, ten goede 
kan komen aan iedereen;

Or. en

Amendement 9
Bert-Jan Ruissen

Ontwerpadvies
Paragraaf 1
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Ontwerpadvies Amendement

1. betreurt het feit dat de Commissie 
vrijhandel blijft bevorderen en als 
streefdoel bepaalt dat een algemene 
vrijhandelszone wordt opgericht die beide 
continenten omvat; herinnert eraan dat 
vrijhandelsakkoorden de lokale landbouw 
destabiliseren, kleine boeren schade 
berokkenen en de voedselafhankelijkheid 
van het Afrikaanse continent vergroten;

1. verwelkomt de mededeling getiteld 
“Globale strategie voor samenwerking 
met Afrika” en het feit dat de Commissie 
door middel van vrijhandel de 
continentale economische integratie van 
de regio’s blijft bevorderen en als 
streefdoel bepaalt dat een algemene 
vrijhandelszone wordt opgericht die beide 
continenten omvat; herinnert eraan dat 
vrijhandelsakkoorden de lokale landbouw 
en in het bijzonder gevoelige sectoren 
moeten blijven bevorderen;

Or. en

Amendement 10
Daniel Buda

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. betreurt het feit dat de Commissie 
vrijhandel blijft bevorderen en als 
streefdoel bepaalt dat een algemene 
vrijhandelszone wordt opgericht die beide 
continenten omvat; herinnert eraan dat 
vrijhandelsakkoorden de lokale landbouw 
destabiliseren, kleine boeren schade 
berokkenen en de voedselafhankelijkheid 
van het Afrikaanse continent vergroten;

1. benadrukt dat de Commissie 
vrijhandel, die economische baten oplevert 
en waarbij wordt voldaan aan de strenge 
kwaliteits- en milieunormen van de EU, 
blijft bevorderen en als streefdoel bepaalt 
dat een algemene vrijhandelszone wordt 
opgericht die beide continenten omvat; 

Or. ro

Amendement 11
Claude Gruffat

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement
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1 bis. wijst op het belang van 
voedselsoevereiniteit, een beginsel dat 
berust op het vermogen van een land of 
regio om de eigen bevolking te voeden en 
dit zo veel mogelijk met eigen middelen; 
beklemtoont dat dit beginsel in het 
bijzonder geldt voor het Afrikaanse 
continent dat wereldwijd de regio met het 
grootste ondervoedingsprobleem blijft en 
dat de komende jaren – met name in de 
landen ten zuiden van de Sahara – 
waarschijnlijk een heel sterke 
demografische groei zal kennen;

Or. fr

Amendement 12
Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Martin 
Hlaváček, Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. ondersteunt de ontwikkeling van 
handelsmogelijkheden tussen de 
continenten, waarbij gevoelige 
landbouwproducten worden beschermd en 
gewaarborgd, zodat regio’s hun 
productiepotentieel kunnen verbeteren en 
uitbreiden; wijst erop dat 
handelsakkoorden in potentie de lokale 
landbouw kunnen stimuleren, maar wel 
het beginsel van rechtvaardige handel 
moeten eerbiedigen en verstoring van de 
lokale landbouw moeten vermijden, en 
tegelijkertijd moeten zorgen voor de 
beschikbaarheid van duurzaam 
geproduceerd voedsel;

Or. en

Amendement 13
Maria Noichl
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Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. brengt de nieuwe Europese 
consensus over ontwikkeling in 
herinnering, waarin de EU en haar 
lidstaten verklaren te zullen streven naar 
samenhangend ontwikkelingsbeleid 
(“Policy Coherence for Development” – 
PCD), op grond waarvan rekening moet 
worden gehouden met alle doelstellingen 
van ontwikkelingssamenwerking inzake 
beleidsterreinen die waarschijnlijk 
gevolgen zullen hebben voor de 
ontwikkelingslanden;

Or. de

Amendement 14
Isabel Carvalhais, Marc Tarabella

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. wijst op het cruciale belang van de 
landbouw- en levensmiddelensector voor 
de economie en de samenleving van zowel 
Afrika en de EU; is van oordeel dat de 
ontwikkeling van een duurzame 
landbouwsector en van 
plattelandsgebieden de hoeksteen vormt 
van het potentieel om banen te creëren en 
van duurzame ontwikkeling binnen 
Afrika, en daarom centraal moet staan 
binnen de samenwerking tussen de EU en 
Afrika;

Or. en

Amendement 15
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Bert-Jan Ruissen

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. benadrukt dat de Afrikaanse 
bevolking tegen 2050 naar verwachting 
zal stijgen tot 2,5 miljard inwoners en 
benadrukt de belangrijke rol van 
landbouw en plattelandsontwikkeling om 
te zorgen voor levensmiddelen en 
algemene inkomsten; vraagt de 
Commissie de voorgestelde naam van het 
eerste partnerschap zodanig aan te passen 
dat deze ook het belang van toegang tot 
voedsel weergeeft;

Or. en

Amendement 16
Marc Tarabella, Clara Aguilera, Carmen Avram, Pina Picierno, Paolo De Castro, Attila 
Ara-Kovács, Eric Andrieu, Maria Noichl, Ivo Hristov, Isabel Carvalhais

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. vraagt of het partnerschap 
EU-Afrika inzake landbouw de transitie 
naar duurzame landbouw- en 
voedselsystemen kan bevorderen, welke 
gericht zijn op de ontwikkeling van korte 
toeleveringsketens, lokale productie en 
distributie, en op lokale consumptie;

Or. en

Amendement 17
Marlene Mortler

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

1 bis. roept de EU op de samenwerking 
tussen beide continenten blijvend te 
intensiveren en te wijzen op de voordelen 
van regionale circulaire economieën, 
alsook duurzame en klimaatvriendelijke 
investeringen te bevorderen;

Or. de

Amendement 18
Claude Gruffat

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. beklemtoont dat 
voedselsoevereiniteit ontwikkeling op 
basis van de eigen behoeften bevordert 
zonder de leefwijzen en bestaansmiddelen 
van de Afrikaanse burgers in gevaar te 
brengen en dumpingpraktijken helpt 
voorkomen, die voortvloeien uit de 
gunstige positie waarin Europese 
producenten zich dankzij de 
beschikbaarheid van GLB-subsidies, 
wetenschap, kennis en technologische 
middelen bevinden; wijst er in dit verband 
op dat het niet de taak is van Europa om 
“de wereld te voeden”, maar dat zij 
regio’s en landen zichzelf moet laten 
voeden; herinnert er derhalve aan dat het 
belangrijk is in Afrika regionale en lokale 
markten te creëren om de lokale 
distributienetwerken en de 
voedselzekerheid veerkrachtiger te 
maken;

Or. fr

Amendement 19
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Maria Noichl

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. wijst erop dat het intensieve, op 
uitvoer gerichte landbouwmodel van de 
EU op zijn beurt is aangewezen op de 
invoer van een grote hoeveelheid 
eiwitrijke voedingsstoffen; beklemtoont 
dat door ons consumptiegedrag veel 
hulpbronnen uit derde landen moeten 
komen; benadrukt dat mensen in derde 
landen de negatieve gevolgen 
ondervinden van het Europese verbruik 
van de wereldwijde hulpbronnen en wijst 
met klem op de verantwoordelijkheid die 
dat met zich meebrengt;

Or. de

Amendement 20
Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Martin 
Hlaváček, Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. vraagt de Europese Commissie om, 
overeenkomstig de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen en 
de toezeggingen die zij heeft gedaan in de 
“van boer tot bord”-strategie, via haar 
buitenlandse en handelsbeleid actief 
samen te werken met haar Afrikaanse 
partners aan de transitie naar duurzame 
agrovoedingssystemen die ten goede 
komen aan de bevolking, de natuur en de 
economische groei;

Or. en
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Amendement 21
Bert-Jan Ruissen

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. is verheugd dat er een 
agrovoedingsplatform voor de Afrikaanse 
Unie en de Europese Unie wordt opgezet 
naar aanleiding van de aanbevelingen 
van de Taskforce voor het Afrikaanse 
platteland, waarin de Afrikaanse en 
Europese private agrovoedingssectoren 
worden gekoppeld, met als doel 
samenwerkingsverbanden, uitwisseling 
van goede praktijken en duurzame en 
inclusieve investeringen in de Afrikaanse 
landbouw te stimuleren;

Or. en

Amendement 22
Marlene Mortler

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. benadrukt dat de verwezenlijking 
van een klimaatneutrale toekomst van 
cruciaal belang is, waarbij een circulaire 
economie met duurzame waardeketens de 
sleutel moet vormen tot een 
toekomstbestendig economisch model, 
waarvoor vruchtbare wederzijdse handel 
een voorwaarde is;

Or. de

Amendement 23
Marc Tarabella, Clara Aguilera, Carmen Avram, Pina Picierno, Paolo De Castro, Attila 
Ara-Kovács, Eric Andrieu, Maria Noichl, Ivo Hristov, Isabel Carvalhais
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Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. roept de Europese Unie en haar 
lidstaten op synergie-effecten tussen de 
strategie EU-Afrika en de Green Deal 
(met name de buitenlandse dimensie van 
de “van boer tot bord”-strategie) te 
bewerkstelligen, aangevuld met concrete 
acties ter waarborging van het recht op 
gezond, en duurzaam voedsel voor 
iedereen en een veerkrachtig 
voedselsysteem;

Or. en

Amendement 24
Marlene Mortler

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 quater. roept de EU op een 
concreet strategisch standpunt op te 
stellen teneinde bevordering van 
duurzame exploitatie van de natuurlijke 
hulpbronnen alsook verbetering van de 
samenwerking tussen de EU en Afrika 
met het oog op een efficiënte en veilige 
grondstoffensector, de waarborging van 
toegang tot hernieuwbare energie en 
duurzame waardeketens kracht bij te 
zetten;

Or. de

Amendement 25
Bert-Jan Ruissen

Ontwerpadvies
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Paragraaf 1 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 quater. verwelkomt de aandacht die 
binnen de strategie wordt besteed aan de 
rol van digitalisering in de landbouw en 
het beheer van de natuurlijke bronnen; 
vraagt of er betere kansen kunnen worden 
gecreëerd om met name jonge boeren in 
staat te stellen gebruik te maken van de 
mogelijkheden van digitalisering teneinde 
schaarse middelen zo efficiënt mogelijk in 
te zetten en een grotere voedselproductie 
te waarborgen;

Or. en

Amendement 26
Marc Tarabella, Eric Andrieu, Maria Noichl, Isabel Carvalhais

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 quater. is ernstig bezorgd over de 
grote afhankelijkheid van Afrikaans 
staten van de invoer van 
voedingsproducten, met name uit de 
Europese Unie, met name wanneer deze 
invoer bestaat uit gesubsidieerde 
producten waarvan de lage prijs 
schadelijke concurrentie vormt voor 
kleinschalige landbouw in Afrika;

Or. en

Amendement 27
Isabel Carvalhais, Marc Tarabella

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quater (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

1 quater. benadrukt het belang en 
het potentieel van de landbouw- en de 
levensmiddelensector om de 
werkgelegenheid voor jongeren en 
vrouwen te bevorderen en hun 
fatsoenlijke en duurzame arbeidskansen 
op het platteland te bieden;

Or. en

Amendement 28
Claude Gruffat

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 quater. betreurt de overproductie 
van vlees en melk in de Europese Unie en 
haar agressieve exportmodel dat schade 
berokkent aan de Afrikaanse markt en de 
lokale producenten;

Or. fr

Amendement 29
Marlene Mortler

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 quinquies. is van oordeel dat de 
ondertekening van een overeenkomst voor 
de oprichting van een Afrikaanse 
continentale vrijhandelszone (AfCFTA) 
nieuwe kansen biedt voor regionale 
economische integratie, en de weg 
vrijmaakt voor handel binnen Afrika; 
wijst erop dat deze overeenkomst veilige 
kadervoorwaarden voor investeringen, 
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sterke lokale meerwaarde en 
werkgelegenheid biedt;

Or. de

Amendement 30
Claude Gruffat

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 quinquies. roept de Europese Unie op 
een geostrategische visie ten aanzien van 
landbouw te ontwikkelen waarmee een 
volledig vernieuwd en op duurzaamheid 
gericht gemeenschappelijk 
landbouwbeleid kan worden ondersteund 
dat een even duurzame ontwikkeling van 
de Afrikaanse landbouwers in hun streven 
naar zelfvoorziening niet in de weg staat;

Or. fr

Amendement 31
Claude Gruffat

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 sexies. is voorstander van agro-
ecologische praktijken als basis voor 
ecologische, sociale en economische 
duurzaamheid in Afrika en in Europa, 
alsook van de multifunctionele 
oplossingen die deze door het UNEP en de 
FAO aanbevolen aanpak biedt, om de 
Afrikaanse landbouw klimaatbestendiger 
te maken, de bodem beter te beschermen 
door erosie en woestijnvorming tegen te 
gaan en de biodiversiteit te bevorderen, 
zodat de producenten minder risico’s 
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lopen omdat ze autonomer worden en 
beter in staat zijn zich aan de 
klimaatverandering aan te passen; is van 
mening dat de Europese Unie intensief 
met Afrika moet gaan samenwerken in 
verband met deze agro-ecologische 
praktijken;

Or. fr

Amendement 32
Claude Gruffat

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 septies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 septies. wijst op de belangrijke rol 
die zaden spelen bij duurzame landbouw- 
en voedselproductie en bij de beheersing 
van plant en dier door de landbouwer; 
herinnert eraan dat de handel in zaden 
van lokale rassen voor landbouwers 
daadwerkelijk een manier is om niet 
afhankelijk te zijn van de agro-industrie, 
om een aanpak voor voedselzekerheid te 
ontwikkelen en ten slotte de teelten aan de 
bodemgesteldheid en het klimaat en aan 
de snelle klimaatverandering aan te 
passen;

Or. fr

Amendement 33
Claude Gruffat

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 octies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 octies. wijst op het potentieel van 
agro-ecologische toepassingen, 
waaronder permacultuur en 
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agrobosbouw, bewaring en uitwisseling 
van zaden, biologische landbouw, om 
meer variëteit te brengen in het dieet van 
plattelandsgemeenschappen, door af te 
stappen van monoculturen en 
voedselautonomie aan te moedigen;

Or. fr

Amendement 34
Claude Gruffat

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 nonies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 nonies. wijst op de op 16 april 2016 
door de Commissie DEVE van het 
Europees Parlement goedgekeurde 
resolutie (2015/2277(INI)) van 7 juni 
2016 over de nieuwe alliantie voor 
voedselzekerheid en voeding en kant zich 
tegen de steun voor het gebruik van ggo’s 
in Afrika door de EU en ruimer door de 
G8;

Or. fr

Amendement 35
Claude Gruffat

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 decies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 decies. beklemtoont het belang van 
agrobosbouw en 
permacultuurtoepassingen in gemengde 
tuinen die uitstekend geschikt zijn om de 
voedselzekerheid van kleine landbouwers 
en gemeenschappen te waarborgen; wijst 
erop dat sommige bomen ook peuldragers 
zijn die stikstof uit de lucht binden en dus 
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minder chemische meststoffen nodig 
hebben, die het bodemleven doden, de 
productiekosten voor de landbouwers 
opdrijven en hen ook afhankelijk maken 
van productiemiddelen; wijst erop dat 
woestijnvorming en extreme bodemerosie 
optreden als er geen bomen aanwezig zijn 
in plattelandsgebieden; wijst erop dat dit 
gedeeltelijk te wijten is aan de behoefte 
aan hout voor verwarming van de lokale 
bevolking en ook aan de druk door 
overbeweiding; stelt vast dat er behoefte is 
aan eenvoudige, eerlijke, doeltreffende en 
geïntegreerde oplossingen voor 
plattelandsontwikkeling op het terrein;

Or. fr

Amendement 36
Claude Gruffat

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 undecies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 undecies. waarschuwt voor een 
neokoloniale aanpak en voor nieuwe 
vormen van afhankelijkheid van 
productiemiddelen (zaden, meststoffen, 
gewasbeschermingsmiddelen), maar ook 
wat betreft de financiering en 
schuldenlast van landbouwers bij de 
bevordering van digitale technologieën; 
beklemtoont dat deze technologieën geen 
manier mogen zijn om bestaande 
afhankelijkheden te verankeren of nieuwe 
te doen ontstaan, maar dat zij 
landbouwers en hun gemeenschappen 
integendeel in staat moeten stellen om 
onafhankelijk te zijn;

Or. fr

Amendement 37
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Claude Gruffat

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is met name gealarmeerd over de 
aanhoudende en toenemende ontbossing in 
Afrika; herinnert eraan dat de vernietiging 
van de Afrikaanse tropische bossen een 
onomkeerbaar verlies is op het gebied van 
biodiversiteit en koolstofopslagcapaciteit; 
verzoekt de Commissie onverwijld een 
voorstel in te dienen voor een Europees 
wettelijk kader inzake zorgvuldigheid om 
te zorgen voor duurzame, ontbossingsvrije 
toeleveringsketens voor alle producten die 
in de EU in de handel worden gebracht;

2. is met name gealarmeerd over de 
aanhoudende en toenemende ontbossing in 
Afrika en in Europa; is ook gealarmeerd 
over de rol van het Europees beleid en 
met name het beleid inzake 
biobrandstoffen (richtlijn ter bevordering 
van het gebruik van energie uit 
hernieuwbare bronnen en indirecte 
veranderingen in landgebruik (ILUC)), en 
wijst in het bijzonder op de effecten van 
de productie van biobrandstoffen op de 
wereldwijde ontbossing en de 
voedingsgewassen; herinnert eraan dat de 
vernietiging van de Afrikaanse tropische 
bossen een onomkeerbaar verlies is op het 
gebied van biodiversiteit en 
koolstofopslagcapaciteit, alsook van de 
habitat en leefwijzen van de inheemse 
gemeenschappen die in de bossen wonen; 
verzoekt de Commissie onverwijld een 
voorstel in te dienen voor een Europees 
wettelijk kader inzake zorgvuldigheid om 
te zorgen voor duurzame, ontbossingsvrije 
toeleveringsketens voor alle producten die 
in de EU in de handel worden gebracht;

Or. fr

Amendement 38
Marc Tarabella, Clara Aguilera, Carmen Avram, Paolo De Castro, Attila Ara-Kovács, 
Eric Andrieu, Maria Noichl, Ivo Hristov, Isabel Carvalhais

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is met name gealarmeerd over de 
aanhoudende en toenemende ontbossing in 
Afrika; herinnert eraan dat de vernietiging 

2. is met name gealarmeerd over de 
aanhoudende en toenemende ontbossing in 
Afrika; herinnert eraan dat de vernietiging 
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van de Afrikaanse tropische bossen een 
onomkeerbaar verlies is op het gebied van 
biodiversiteit en koolstofopslagcapaciteit; 
verzoekt de Commissie onverwijld een 
voorstel in te dienen voor een Europees 
wettelijk kader inzake zorgvuldigheid om 
te zorgen voor duurzame, ontbossingsvrije 
toeleveringsketens voor alle producten die 
in de EU in de handel worden gebracht;

van de Afrikaanse tropische bossen een 
onomkeerbaar verlies is op het gebied van 
biodiversiteit en koolstofopslagcapaciteit; 
verzoekt de Commissie onverwijld een 
voorstel in te dienen voor een Europees 
bindend wettelijk kader inzake 
zorgvuldigheid, uitgaande van de OESO-
richtsnoeren en de richtsnoeren inzake 
verantwoord zakelijk gedrag, op basis 
waarvan Europese bedrijven schendingen 
van de mensenrechten en milieurechten 
in mondiale toeleveringsketens, met 
inbegrip van onderaannemingsketens, 
kunnen vaststellen, voorkomen en melden 
ten aanzien van alle marktdeelnemers in 
alle sectoren, met name die sectoren die in 
ontwikkelingslanden worden aangemerkt 
als sectoren met een verhoogd risico, zoals 
grondstoffen, cacao, koffie en bosbouw;

Or. en

Amendement 39
Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Martin 
Hlaváček, Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is met name gealarmeerd over de 
aanhoudende en toenemende ontbossing in 
Afrika; herinnert eraan dat de vernietiging 
van de Afrikaanse tropische bossen een 
onomkeerbaar verlies is op het gebied van 
biodiversiteit en koolstofopslagcapaciteit; 
verzoekt de Commissie onverwijld een 
voorstel in te dienen voor een Europees 
wettelijk kader inzake zorgvuldigheid om 
te zorgen voor duurzame, ontbossingsvrije 
toeleveringsketens voor alle producten die 
in de EU in de handel worden gebracht;

2. is met name gealarmeerd over de 
aanhoudende en toenemende ontbossing in 
Afrika; herinnert eraan dat de vernietiging 
van de Afrikaanse tropische bossen een 
onomkeerbaar verlies is op het gebied van 
biodiversiteit en koolstofopslagcapaciteit; 
verzoekt de Commissie onverwijld een 
voorstel in te dienen voor een Europees 
wettelijk kader inzake zorgvuldigheid om 
te zorgen voor duurzame, ontbossingsvrije 
toeleveringsketens voor alle producten die 
in de EU in de handel worden gebracht; 
wijst nogmaals op het belang om te zorgen 
voor complementariteit tussen landbouw, 
fauna en biodiversiteit alsook op de 
noodzaak om in Afrika duurzame 
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landbouwpraktijken, zoals agrobosbouw, 
te bevorderen;

Or. en

Amendement 40
Michal Wiezik

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is met name gealarmeerd over de 
aanhoudende en toenemende ontbossing in 
Afrika; herinnert eraan dat de vernietiging 
van de Afrikaanse tropische bossen een 
onomkeerbaar verlies is op het gebied van 
biodiversiteit en koolstofopslagcapaciteit; 
verzoekt de Commissie onverwijld een 
voorstel in te dienen voor een Europees 
wettelijk kader inzake zorgvuldigheid om 
te zorgen voor duurzame, ontbossingsvrije 
toeleveringsketens voor alle producten die 
in de EU in de handel worden gebracht;

2. is met name gealarmeerd over de 
aanhoudende en toenemende ontbossing in 
Afrika, en wijst er in dit verband op dat 
tijdens de COVID-19-crisis in maart 2020 
het Congobekken de op één na meest 
ontboste regio ter wereld was, waarbij het 
ontboste gebied ten opzichte van eerdere 
jaren is verdubbeld1 bis; herinnert eraan dat 
de vernietiging van de Afrikaanse tropische 
bossen een onomkeerbaar verlies is op het 
gebied van biodiversiteit en 
koolstofopslagcapaciteit; verzoekt de 
Commissie onverwijld een voorstel in te 
dienen voor een Europees wettelijk kader 
inzake zorgvuldigheid om te zorgen voor 
duurzame, ontbossingsvrije 
toeleveringsketens voor alle producten die 
in de EU in de handel worden gebracht;

_________________
1 bis Zoals uiteengezet in het rapport van 
de WWF, dat beschikbaar is op: 
https://www.wwf.de/fileadmin/fm-
wwf/Publikationen-PDF/WWF-Analyse-
Waldverlust-in-Zeiten-der-Corona-
Pandemie.pdf

Or. en

Amendement 41
Bert-Jan Ruissen
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Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is met name gealarmeerd over de 
aanhoudende en toenemende ontbossing in 
Afrika; herinnert eraan dat de vernietiging 
van de Afrikaanse tropische bossen een 
onomkeerbaar verlies is op het gebied van 
biodiversiteit en koolstofopslagcapaciteit; 
verzoekt de Commissie onverwijld een 
voorstel in te dienen voor een Europees 
wettelijk kader inzake zorgvuldigheid om 
te zorgen voor duurzame, ontbossingsvrije 
toeleveringsketens voor alle producten die 
in de EU in de handel worden gebracht;

2. is met name gealarmeerd over de 
aanhoudende en toenemende ontbossing in 
Afrika; herinnert eraan dat de vernietiging 
van de Afrikaanse tropische bossen een 
onomkeerbaar verlies is op het gebied van 
biodiversiteit en koolstofopslagcapaciteit; 
verzoekt de Commissie onverwijld een 
voorstel in te dienen voor een Europees 
wettelijk kader inzake zorgvuldigheid om 
te zorgen voor duurzame, ontbossingsvrije 
toeleveringsketens voor alle producten die 
in de EU in de handel worden 
gebracht; dringt er bij de EU op aan door 
middel van partnerschapsovereenkomsten 
samen te werken met regeringen en 
mondiale actoren, teneinde een 
consistente benadering op mondiaal 
niveau te bevorderen;

Or. en

Amendement 42
Mazaly Aguilar

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is met name gealarmeerd over de 
aanhoudende en toenemende ontbossing in 
Afrika; herinnert eraan dat de vernietiging 
van de Afrikaanse tropische bossen een 
onomkeerbaar verlies is op het gebied van 
biodiversiteit en koolstofopslagcapaciteit; 
verzoekt de Commissie onverwijld een 
voorstel in te dienen voor een Europees 
wettelijk kader inzake zorgvuldigheid om 
te zorgen voor duurzame, ontbossingsvrije 
toeleveringsketens voor alle producten die 
in de EU in de handel worden gebracht;

2. is met name gealarmeerd over de 
aanhoudende en toenemende ontbossing in 
Afrika, die sneller gaat dan op andere 
continenten; herinnert eraan dat de 
vernietiging van de Afrikaanse tropische 
bossen een onomkeerbaar verlies is op het 
gebied van biodiversiteit en 
koolstofopslagcapaciteit; verzoekt de 
Commissie onverwijld een voorstel in te 
dienen voor een Europees wettelijk kader 
inzake zorgvuldigheid om te zorgen voor 
duurzame, ontbossingsvrije 
toeleveringsketens voor alle producten die 
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in de EU in de handel worden gebracht, en 
vraagt om bindende bepalingen op dit 
gebied in handelsovereenkomsten met 
Afrikaanse staten;

Or. es

Amendement 43
Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli, Irène Tolleret

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. merkt op dat er ten behoeve van 
economische groei, het creëren van banen 
en grotere voedselveiligheid, behalve in 
preventie van ontbossing ook een 
algemeen belang is gelegen in de 
bevordering van herbebossing, 
bosaanplant en duurzaam bosbeheer, 
alsook van de algehele 
houttoeleveringsketen; merkt tevens op 
dat bossen aanzienlijk bijdragen aan 
verwezenlijking van de 
klimaatdoelstellingen en bescherming van 
de biodiversiteit en dat gezamenlijke 
inspanningen van de EU en Afrika 
daarom de ontwikkeling van een 
klimaatbestendige landbouw en bosbouw, 
duurzame plattelandsontwikkeling en 
veilige voedselsystemen moeten 
ondersteunen, welke van cruciaal belang 
zijn voor het uitbannen van armoede, 
honger en ondervoeding;

Or. en

Amendement 44
Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Martin 
Hlaváček, Atidzhe Alieva-Veli

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

2 bis. benadrukt dat de Europese Unie 
ervoor moet zorgen dat binnen de 
voedselproductie voor zowel het product 
als de productiemethode dezelfde hoge 
veiligheids- en duurzaamheidsnormen 
gelden, in het bijzonder gezien de bredere 
ambitie van de “van boer tot bord”-
strategie en de biodiversiteitsstrategie voor 
2030;

Or. en

Amendement 45
Bert-Jan Ruissen

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. onderstreept de positieve bijdrage 
van expertise van de Europese 
landbouwsector en wijst op het belang om 
partnerschappen op het gebied van 
onderzoek en innovatie in de landbouw 
prioriteit te geven, onder andere middels 
Horizon Europa, met als doel 
voedselverlies vóór en na de oogst te 
vermijden en de productie van boerderijen 
te vergroten; 

Or. en

Amendement 46
Maria Noichl

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. roept de EU op meer te investeren 
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in programma’s voor een 
klimaatbestendige, duurzame en 
extensieve landbouw, duurzame spreiding, 
agro-ecologie en agrobosbouw, om zo het 
toenemende landgebruik ten koste van 
bossen een halt toe te roepen;

Or. de

Amendement 47
Marlene Mortler

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. spoort de Commissie aan 
gemeenschappelijke actieplannen op te 
stellen voor de bescherming en een beter 
beheer van de bossen, wateren en mariene 
ecosystemen in het kader van de 
Klimaatovereenkomst van Parijs en de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen;

Or. de

Amendement 48
Marc Tarabella, Clara Aguilera, Carmen Avram, Pina Picierno, Eric Andrieu, Maria 
Noichl, Ivo Hristov, Isabel Carvalhais

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. wijst erop dat het gebruik van 
pesticiden en chemische meststoffen in 
intensieve landbouw in Afrika leidt tot de 
verslechtering van de gezondheid van 
werknemers, die slechts beperkte toegang 
hebben tot gezondheidszorg, en daarnaast 
ook tot schade aan het milieu;

Or. en
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Amendement 49
Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Martin 
Hlaváček, Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. betreurt het gebrek aan erkenning 
van het strategisch belang van 
weidegrond, dat ongeveer 43 % van het 
Afrikaanse grondoppervlak 
vertegenwoordigt en derhalve een 
belangrijke koolstofput vormt; roept de 
Commissie op tezamen met lokale 
gemeenschappen en lokale 
belanghebbenden een strategie te 
ontwikkelen om volledig gebruik te maken 
van dit potentieel door middel van 
duurzaam begrazingsbeheer, bijvoorbeeld 
door veehouders;

Or. en

Amendement 50
Claude Gruffat

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. hekelt de omvang van landroof in 
Afrika; herinnert eraan dat landroof een 
gewelddadige praktijk is die onverenigbaar 
is met elke doelstelling op het gebied van 
voedselsoevereiniteit en dat landroof het 
voortbestaan van de Afrikaanse 
plattelandsgemeenschappen in gevaar 
brengt;

3. hekelt de omvang van landroof in 
Afrika; herinnert eraan dat landroof een 
gewelddadige praktijk is die onverenigbaar 
is met elke doelstelling op het gebied van 
voedselsoevereiniteit en dat landroof het 
voortbestaan van de Afrikaanse 
plattelandsgemeenschappen in gevaar 
brengt; verzoekt de Commissie een 
waarnemingspost op te richten voor 
ontbossing, bosbranden en landroof die 
werkt met satellietbeelden (detectie op 
afstand) en een systeem voor vroegtijdige 
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waarschuwing gesteund door de 
plaatselijke bevolking, die geen afbreuk 
doet aan de samenhang van het 
ontwikkelingsbeleid en in het bijzonder 
gebruikmaakt van de bepalingen van de 
verordening inzake de financiering, het 
beheer en de monitoring van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid 
(GLB);

Or. fr

Amendement 51
Maria Noichl

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. hekelt de omvang van landroof in 
Afrika; herinnert eraan dat landroof een 
gewelddadige praktijk is die onverenigbaar 
is met elke doelstelling op het gebied van 
voedselsoevereiniteit en dat landroof het 
voortbestaan van de Afrikaanse 
plattelandsgemeenschappen in gevaar 
brengt;

3. hekelt de omvang van landroof in 
Afrika; herinnert eraan dat landroof een 
gewelddadige praktijk is die onverenigbaar 
is met elke doelstelling op het gebied van 
voedselsoevereiniteit en dat landroof het 
voortbestaan van de Afrikaanse 
plattelandsgemeenschappen in gevaar 
brengt; onderstreept in dit verband dat een 
toename van de landconcentratie vaak 
ook leidt tot een toename van 
mensenrechtenschendingen, onder andere 
door gedwongen verplaatsing van de 
bevolking; benadrukt dat toe-eigening van 
land leidt tot een toe-eigening van 
hulpbronnen, bijvoorbeeld het recht op 
watergebruik;

Or. de

Amendement 52
Marc Tarabella, Clara Aguilera, Carmen Avram, Pina Picierno, Paolo De Castro, Attila 
Ara-Kovács, Eric Andrieu, Maria Noichl, Ivo Hristov, Isabel Carvalhais

Ontwerpadvies
Paragraaf 3
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Ontwerpadvies Amendement

3. hekelt de omvang van landroof in 
Afrika; herinnert eraan dat landroof een 
gewelddadige praktijk is die onverenigbaar 
is met elke doelstelling op het gebied van 
voedselsoevereiniteit en dat landroof het 
voortbestaan van de Afrikaanse 
plattelandsgemeenschappen in gevaar 
brengt;

3. hekelt de omvang van landroof in 
Afrika; herinnert eraan dat landroof een 
gewelddadige praktijk is die onverenigbaar 
is met elke doelstelling op het gebied van 
voedselsoevereiniteit en dat landroof het 
voortbestaan van de Afrikaanse 
plattelandsgemeenschappen in gevaar 
brengt; benadrukt het belang van de 
introductie van een inclusief proces 
gericht op de invoering van een 
mechanisme ter waarborging van de 
effectieve deelname van het 
maatschappelijk middenveld in de 
ontwikkeling, uitvoering en monitoring 
van beleidsmaatregelen en acties met 
betrekking tot landroof;

Or. en

Amendement 53
Daniel Buda

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. hekelt de omvang van landroof in 
Afrika; herinnert eraan dat landroof een 
gewelddadige praktijk is die onverenigbaar 
is met elke doelstelling op het gebied van 
voedselsoevereiniteit en dat landroof het 
voortbestaan van de Afrikaanse 
plattelandsgemeenschappen in gevaar 
brengt;

3. hekelt de omvang van landroof in 
Afrika; herinnert eraan dat landroof een 
gewelddadige praktijk is die onverenigbaar 
is met elke doelstelling op het gebied van 
voedselsoevereiniteit en dat landroof het 
voortbestaan van de Afrikaanse 
plattelandsgemeenschappen in gevaar 
brengt; verzoekt om handelsbeperkingen 
wanneer is aangetoond dat de handel het 
resultaat is van landroof;

Or. ro

Amendement 54
Bert-Jan Ruissen
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Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. hekelt de omvang van landroof in 
Afrika; herinnert eraan dat landroof een 
gewelddadige praktijk is die onverenigbaar 
is met elke doelstelling op het gebied van 
voedselsoevereiniteit en dat landroof het 
voortbestaan van de Afrikaanse 
plattelandsgemeenschappen in gevaar 
brengt;

3. hekelt de omvang van landroof in 
Afrika; herinnert eraan dat landroof een 
gewelddadige praktijk is die onverenigbaar 
is met elke doelstelling op het gebied van 
voedselsoevereiniteit en dat landroof het 
voortbestaan van de Afrikaanse 
plattelandsgemeenschappen in gevaar 
brengt; vraagt de EU het Afrikaans 
leiderschap aan te moedigen de 
landrechten te consolideren en beginselen 
aan te nemen met het oog op beter 
landbeheer;

Or. en

Amendement 55
Mazaly Aguilar

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. hekelt de omvang van landroof in 
Afrika; herinnert eraan dat landroof een 
gewelddadige praktijk is die onverenigbaar 
is met elke doelstelling op het gebied van 
voedselsoevereiniteit en dat landroof het 
voortbestaan van de Afrikaanse 
plattelandsgemeenschappen in gevaar 
brengt;

3. hekelt de omvang van landroof in 
Afrika en het beleid van Afrikaanse 
regeringen die die roof hebben 
gefaciliteerd en gestimuleerd; herinnert 
eraan dat landroof een gewelddadige 
praktijk is die onverenigbaar is met elke 
doelstelling op het gebied van 
voedselsoevereiniteit en dat landroof het 
voortbestaan van de Afrikaanse 
plattelandsgemeenschappen in gevaar 
brengt;

Or. es

Amendement 56
Marlene Mortler
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Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. hekelt de omvang van landroof in 
Afrika; herinnert eraan dat landroof een 
gewelddadige praktijk is die onverenigbaar 
is met elke doelstelling op het gebied van 
voedselsoevereiniteit en dat landroof het 
voortbestaan van de Afrikaanse 
plattelandsgemeenschappen in gevaar 
brengt;

3. hekelt de omvang van landroof in 
Afrika; herinnert eraan dat landroof een 
gewelddadige praktijk is die onverenigbaar 
is met de doelstelling van duurzame 
voedselsystemen en dat landroof het 
voortbestaan van de Afrikaanse 
plattelandsgemeenschappen in gevaar 
brengt;

Or. de

Amendement 57
Anne Sander

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. hekelt de omvang van landroof in 
Afrika; herinnert eraan dat landroof een 
gewelddadige praktijk is die 
onverenigbaar is met elke doelstelling op 
het gebied van voedselsoevereiniteit en dat 
landroof het voortbestaan van de 
Afrikaanse plattelandsgemeenschappen in 
gevaar brengt;

3. dringt erop aan, binnen het 
partnerschap, een langetermijnstrategie 
voor landbouw te ontwikkelen die de 
voedselzekerheid in Afrika en het milieu 
bevordert; herinnert eraan dat toegang tot 
grond het enige middel is om 
voedselzekerheid te waarborgen;

Or. fr

Amendement 58
Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Irène Tolleret, Martin Hlaváček, Atidzhe 
Alieva-Veli

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement
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3. hekelt de omvang van landroof in 
Afrika; herinnert eraan dat landroof een 
gewelddadige praktijk is die onverenigbaar 
is met elke doelstelling op het gebied van 
voedselsoevereiniteit en dat landroof het 
voortbestaan van de Afrikaanse 
plattelandsgemeenschappen in gevaar 
brengt;

3. hekelt de omvang van landroof in 
Afrika; herinnert eraan dat landroof een 
gewelddadige praktijk is die onverenigbaar 
is met elke doelstelling op het gebied van 
voedselveiligheid en dat landroof het 
voortbestaan van de Afrikaanse 
plattelandsgemeenschappen in gevaar 
brengt;

Or. en

Amendement 59
Maria Noichl

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. stelt vast dat beweidingsrechten en 
gemeenschapsweiden traditionele 
landgebruiksrechten vormen, die op 
gewoonterecht berusten en niet op 
schriftelijk vastgelegde 
eigendomsrechten; benadrukt evenwel het 
cruciale belang van bescherming van dit 
gewoonterecht voor de 
plattelandsbevolking;

Or. de

Amendement 60
Marlene Mortler

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. vraagt met klem om in alle 
beoogde plannen ter bescherming van het 
landrecht rekening te houden met 
vrijwillige richtsnoeren voor duurzaam en 
inclusief landbeheer, en tevens te 
waarborgen dat deze plannen de 
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landrechten van kleine boerinnen en 
boeren in principe niet in gevaar brengen;

Or. de

Amendement 61
Claude Gruffat

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. staat positief tegenover het 
initiatief NaturAfrica dat de bescherming 
van wilde fauna en flora beoogt en de 
plaatselijke bevolking afzetmogelijkheden 
in groene sectoren biedt;

Or. fr

Amendement 62
Annie Schreijer-Pierik

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (new)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. Overwegende dat voor jongeren in 
de toekomst bij bevolkingsgroei en 
toename aan voedselproductie 
economische draagkracht behouden blijft 
op het platteland;

Or. nl

Amendement 63
Maria Noichl

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

3 ter. stelt bezorgd vast dat de exploitatie 
van grondstoffen in Afrika de bestaande 
conflicten nog verder aanwakkert dan wel 
leidt tot nieuwe conflicten en zo in 
aanvulling op de oorspronkelijke landroof 
tot een dubbele uitbuiting en 
onderdrukking van de plaatselijke 
bevolking leidt;

Or. de

Amendement 64
Maria Noichl

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 quater. verzoekt de EU en haar 
lidstaten de partnerlanden actief bij te 
staan en te ondersteunen bij de toepassing 
van het beginsel van vrije, voorafgaande 
en volledig geïnformeerde toestemming 
voor de aankoop van grond op grote 
schaal, in overeenstemming met de 
vrijwillige richtsnoeren voor een 
verantwoorde regulering van het 
eigendoms-, bezits- en gebruiksrecht met 
betrekking tot grond, visgronden en 
bossen en met de internationale 
mensenrechten; roept de EU verder op de 
partnerlanden ondersteuning te bieden bij 
de verbetering van hun wetgeving inzake 
landbezit, waarbij het universele recht van 
vrouwen wordt erkend om een 
volwaardige grondbezitter te zijn;

Or. de

Amendement 65
Mazaly Aguilar
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Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. eist dat de lidstaten en de Europese 
Unie het bedrag van de officiële 
ontwikkelingshulp aan de Afrikaanse 
staten aanzienlijk verhogen; dringt met 
name aan op meer officiële 
ontwikkelingshulp in verband met 
biodiversiteit en het beleid inzake 
aanpassing aan de klimaatverandering;

4. verzoekt de lidstaten en de 
Europese Unie door te gaan met het geven 
van officiële ontwikkelingshulp aan de 
Afrikaanse staten en de transparantie van 
en de controle op met name voor niet-
gouvernementele organisaties bestemde 
middelen te versterken; dringt met name 
aan op meer officiële ontwikkelingshulp in 
verband met biodiversiteit en het beleid 
inzake aanpassing aan de 
klimaatverandering; eist dat de Afrikaanse 
staten de ontwikkelingshulp op 
doeltreffende wijze gebruiken voor 
landbouwbeleid dat de modernisering van 
de landbouwsector ondersteunt door 
middel van opleiding en de inzet van 
nieuwe technologieën;

Or. es

Amendement 66
Marc Tarabella, Clara Aguilera, Carmen Avram, Pina Picierno, Paolo De Castro, Attila 
Ara-Kovács, Eric Andrieu, Maria Noichl, Ivo Hristov, Isabel Carvalhais

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. eist dat de lidstaten en de Europese 
Unie het bedrag van de officiële 
ontwikkelingshulp aan de Afrikaanse 
staten aanzienlijk verhogen; dringt met 
name aan op meer officiële 
ontwikkelingshulp in verband met 
biodiversiteit en het beleid inzake 
aanpassing aan de klimaatverandering;

4. eist dat de lidstaten en de Europese 
Unie het bedrag van de officiële 
ontwikkelingshulp aan de Afrikaanse 
staten aanzienlijk verhogen; dringt met 
name aan op meer officiële 
ontwikkelingshulp in verband met agro-
ecologische landbouw, voedselveiligheid, 
biodiversiteit en het beleid inzake 
aanpassing aan de klimaatverandering; 
maakt zich ernstige zorgen over het effect 
van de klimaatcrisis, waardoor de 
bedreigingen die reeds bestaan voor de 
voedselveiligheid, met name de droogten 
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in Afrika bezuiden de Sahara, alleen 
maar zullen verergeren, als gevolg 
waarvan steun voor boeren in Afrika 
nodig is teneinde hen bij te staan bij de 
nodige aanpassingen aan de 
klimaatcrisis;

Or. en

Amendement 67
Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli, Irène Tolleret

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. eist dat de lidstaten en de Europese 
Unie het bedrag van de officiële 
ontwikkelingshulp aan de Afrikaanse 
staten aanzienlijk verhogen; dringt met 
name aan op meer officiële 
ontwikkelingshulp in verband met 
biodiversiteit en het beleid inzake 
aanpassing aan de klimaatverandering;

4. eist dat de lidstaten en de Europese 
Unie het bedrag van de officiële uitgaven 
voor ontwikkelingssamenwerking in de 
Afrikaanse staten aanzienlijk verhogen; 
dringt met name aan op meer officiële 
middelen in verband met biodiversiteit en 
het beleid inzake aanpassing aan de 
klimaatverandering, en benadrukt de 
mogelijkheden van publiek-private 
partnerschappen waarbij bedrijven uit 
zowel de lidstaten als de partnerlanden 
betrokken zijn;

Or. en

Amendement 68
Daniel Buda

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. eist dat de lidstaten en de Europese 
Unie het bedrag van de officiële 
ontwikkelingshulp aan de Afrikaanse 
staten aanzienlijk verhogen; dringt met 
name aan op meer officiële 

4. eist dat de lidstaten en de Europese 
Unie het bedrag van de officiële 
ontwikkelingshulp aan de Afrikaanse 
staten aanzienlijk verhogen; dringt met 
name aan op meer officiële 
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ontwikkelingshulp in verband met 
biodiversiteit en het beleid inzake 
aanpassing aan de klimaatverandering;

ontwikkelingshulp in verband met 
biodiversiteit en het beleid inzake 
aanpassing aan de klimaatverandering; 
benadrukt het belang van de sectoren die 
landbouwproducten produceren, 
verwerken en distribueren, aangezien zij 
de belangrijkste economische en sociale 
steunpilaren van Afrika vormen en 
bijdragen tot een beperking van de 
migratietrends;

Or. ro

Amendement 69
Bert-Jan Ruissen

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. eist dat de lidstaten en de Europese 
Unie het bedrag van de officiële 
ontwikkelingshulp aan de Afrikaanse 
staten aanzienlijk verhogen; dringt met 
name aan op meer officiële 
ontwikkelingshulp in verband met 
biodiversiteit en het beleid inzake 
aanpassing aan de klimaatverandering;

4. eist dat de lidstaten en de Europese 
Unie het bedrag van de officiële 
ontwikkelingshulp aan onderzoek en 
ontwikkeling op het gebied van landbouw 
in de Afrikaanse staten, als onderdeel van 
de hongerbestrijding, aanzienlijk 
verhogen; dringt met name aan op meer 
officiële ontwikkelingshulp in verband met 
collaboratieve actie inzake 
voedselveiligheid, biodiversiteit en het 
beleid inzake aanpassing aan de 
klimaatverandering;

Or. en

Amendement 70
Marlene Mortler

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. eist dat de lidstaten en de Europese 4. eist dat de lidstaten en de Europese 
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Unie het bedrag van de officiële 
ontwikkelingshulp aan de Afrikaanse 
staten aanzienlijk verhogen; dringt met 
name aan op meer officiële 
ontwikkelingshulp in verband met 
biodiversiteit en het beleid inzake 
aanpassing aan de klimaatverandering;

Unie het bedrag van de officiële 
ontwikkelingshulp aan de Afrikaanse 
staten aanzienlijk verhogen; dringt met 
name aan op meer officiële 
ontwikkelingshulp in verband met 
biodiversiteit en het beleid inzake 
aanpassing aan de klimaatverandering en 
op erkenning van agro-ecologie als 
grondbeginsel voor duurzame landbouw- 
en voedselsystemen;

Or. de

Amendement 71
Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. eist dat de lidstaten en de Europese 
Unie het bedrag van de officiële 
ontwikkelingshulp aan de Afrikaanse 
staten aanzienlijk verhogen; dringt met 
name aan op meer officiële 
ontwikkelingshulp in verband met 
biodiversiteit en het beleid inzake 
aanpassing aan de klimaatverandering;

4. eist dat de lidstaten en de Europese 
Unie de inspanningen ten aanzien van de 
officiële ontwikkelingshulp aan de 
Afrikaanse staten aanzienlijk verhogen; 
dringt met name aan op meer of betere 
infrastructuur en waardeketens voor 
lokale boeren en op de verbetering van de 
biodiversiteit en het beleid inzake 
aanpassing aan de klimaatverandering;

Or. en

Amendement 72
Anne Sander

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. eist dat de lidstaten en de Europese 
Unie het bedrag van de officiële 
ontwikkelingshulp aan de Afrikaanse 
staten aanzienlijk verhogen; dringt met 

4. vraagt dat de officiële 
ontwikkelingshulp met name wordt 
toegespitst op sociale, economische en 
ecologische ontwikkeling, en vooral op 
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name aan op meer officiële 
ontwikkelingshulp in verband met 
biodiversiteit en het beleid inzake 
aanpassing aan de klimaatverandering;

het behoud van biodiversiteit en het beleid 
inzake aanpassing aan de 
klimaatverandering;

Or. fr

Amendement 73
Claude Gruffat

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. dringt aan op intensievere 
samenwerking tussen Afrika en Europa 
op het gebied van 
plattelandsontwikkeling, met name de 
uitwisseling van geschikte, goedkope en 
efficiënte technieken en toepassingen, met 
inbegrip van de verkoop en verwerking 
van levensmiddelen, alternatieven voor 
gewasbeschermingsmiddelen, 
agrobosbouw, samenwerkingsmodellen en 
andere oplossingen die kleine 
landbouwers, groepen van kleine 
landbouwers en gemeenschappen tot nut 
zijn, die geen afhankelijkheid van 
productiemiddelen of schulden 
veroorzaken en de veerkracht en 
autonomie bevorderen;

Or. fr

Amendement 74
Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Martin 
Hlaváček, Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. wijst erop dat een aanzienlijk deel 
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van de Afrikaanse beroepsbevolking voor 
zijn levensonderhoud, inkomsten en 
directe werkgelegenheid afhankelijk is 
van voedselproductie, -verwerking en -
distributie in de landbouwsector; 
benadrukt dat het in de meeste gevallen 
gaat om kleine bedrijven en 
familieboerderijen; wijst op het belang om 
maatregelen en hulpmiddelen te 
bevorderen en aan te scherpen ter 
ondersteuning van een betere kwaliteit en 
spreiding van producten, ter 
modernisering van landbouwpraktijken, 
en ter vergroting van de weerbaarheid van 
boeren, met name jonge boeren;

Or. en

Amendement 75
Michal Wiezik

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. wijst op het bestaan van 
beschermingsregelingen waarbij wordt 
samengewerkt met boeren die hun land 
verpachten ten behoeve van de 
bescherming van de fauna, wordt gezorgd 
voor lokale banen en het samenleven met 
wilde diersoorten wordt verbeterd; brengt 
het plan van de EU1 bis in herinnering om 
het initiatief NaturAfrica op te zetten met 
als doel de fauna en de belangrijkste 
ecosystemen te beschermen, en tegelijk de 
lokale bevolking in groene sectoren 
kansen te bieden;
_________________
1 bis EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030: 
De natuur terug in ons leven brengen 
(COM(2020) 380 final).

Or. en
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Amendement 76
Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Martin 
Hlaváček, Atidzhe Alieva-Veli

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. benadrukt de cruciale bijdrage van 
jonge meisjes en vrouwen aan de 
landbouw en de plattelandseconomie op 
het Afrikaans continent; betreurt echter 
dat veel vrouwen niet dezelfde rechten 
hebben als mannen, beperktere toegang 
hebben tot land en met tal van 
beperkingen worden geconfronteerd die 
ten koste gaan van hun productiviteit 
binnen de landbouw; is daarom van 
mening dat het van cruciaal belang is de 
zelfbeschikkingsmogelijkheden van jonge 
meisjes en vrouwen in Afrika te 
ondersteunen en te verbeteren;

Or. en

Amendement 77
Claude Gruffat

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. beklemtoont dat de Europese Unie 
haar beleid, met name het GLB en haar 
handelsbeleid, in overeenstemming moet 
brengen met haar ontwikkelingsbeleid;

Or. fr

Amendement 78
Daniel Buda
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Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. dringt erop aan dat het partnerschap 
van de EU en Afrika op het gebied van 
landbouw prioritair wordt ingezet om het 
recht te garanderen van de Afrikaanse 
staten op voedselsoevereiniteit en ter 
bevordering van de kleinschalige landbouw 
op agro-ecologische basis die een gezonde 
voedselproductie en de welvaart van de 
landbouwers, zowel mannen als vrouwen, 
bevordert.

5. dringt erop aan dat het partnerschap 
van de EU en Afrika op het gebied van 
landbouw prioritair wordt ingezet om het 
recht te garanderen van de Afrikaanse 
staten op voedselsoevereiniteit en ter 
bevordering van de kleinschalige landbouw 
op agro-ecologische basis die een gezonde 
voedselproductie en de welvaart van de 
landbouwers, zowel mannen als vrouwen, 
bevordert; benadrukt dat de EU steun 
moet beginnen te verlenen aan Afrika om 
de duurzameontwikkelingsdoelstelling 
van “geen honger” te verwezenlijken en 
de uitdagingen met betrekking tot 
voedselvoorziening en voedselzekerheid 
het hoofd te bieden; verzoekt de 
Commissie partnerschapsovereenkomsten 
op landbouwgebied aan te gaan teneinde 
biologische landbouw en lokale productie 
te bevorderen, en punten van zorg met 
betrekking tot biodiversiteit hierbij 
voldoende in acht te nemen.

Or. ro

Amendement 79
Michal Wiezik

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. dringt erop aan dat het partnerschap 
van de EU en Afrika op het gebied van 
landbouw prioritair wordt ingezet om het 
recht te garanderen van de Afrikaanse 
staten op voedselsoevereiniteit en ter 
bevordering van de kleinschalige landbouw 
op agro-ecologische basis die een gezonde 
voedselproductie en de welvaart van de 

5. dringt erop aan dat het partnerschap 
van de EU en Afrika op het gebied van 
landbouw prioritair wordt ingezet om het 
recht te garanderen van de Afrikaanse 
staten op voedselsoevereiniteit en ter 
bevordering van de kleinschalige landbouw 
op agro-ecologische basis die een gezonde 
voedselproductie en de welvaart van de 
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landbouwers, zowel mannen als vrouwen, 
bevordert.

landbouwers, zowel mannen als vrouwen, 
bevordert; benadrukt dat tropische 
gewassen zoals palmolie, cacao of koffie, 
die afkomstig zijn uit Afrika, van oudsher 
aanwezig zijn in gevarieerde 
agrobosbouwsystemen; betreurt de 
modellen van monogewassenteelt 
waardoor traditionele vormen van 
landbouw transformeren tot landbouw 
waarbij slechts één gewas wordt geteeld, 
hetgeen de bodem uitput, ten koste gaat 
van de biodiversiteit, meer land gebruikt 
en de levensmiddelenvoorziening in lokale 
gemeenschappen verslechtert.

Or. en

Amendement 80
Marc Tarabella, Clara Aguilera, Carmen Avram, Pina Picierno, Paolo De Castro, Attila 
Ara-Kovács, Eric Andrieu, Maria Noichl, Ivo Hristov, Isabel Carvalhais

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. dringt erop aan dat het partnerschap 
van de EU en Afrika op het gebied van 
landbouw prioritair wordt ingezet om het 
recht te garanderen van de Afrikaanse 
staten op voedselsoevereiniteit en ter 
bevordering van de kleinschalige landbouw 
op agro-ecologische basis die een gezonde 
voedselproductie en de welvaart van de 
landbouwers, zowel mannen als vrouwen, 
bevordert.

5. dringt erop aan dat het partnerschap 
van de EU en Afrika op het gebied van 
landbouw prioritair wordt ingezet om het 
recht te garanderen van de Afrikaanse 
staten op voedselsoevereiniteit en ter 
bevordering van de kleinschalige landbouw 
op agro-ecologische basis die de voedsel- 
en voedingsveiligheid voor iedereen en 
meer weerbaarheid bij crises, met name 
de klimaatcrisis, waarborgt, die een 
gezonde voedselproductie en de welvaart 
van de landbouwers, zowel mannen als 
vrouwen, bevordert; herinnert eraan dat 
beëindiging van alle vormen van 
ondervoeding en 
duurzameontwikkelingsdoelstelling 2 – 
geen honger, moeten worden beschouwd 
als prioriteiten binnen het partnerschap;

Or. en
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Amendement 81
Anne Sander

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. dringt erop aan dat het partnerschap 
van de EU en Afrika op het gebied van 
landbouw prioritair wordt ingezet om het 
recht te garanderen van de Afrikaanse 
staten op voedselsoevereiniteit en ter 
bevordering van de kleinschalige 
landbouw op agro-ecologische basis die 
een gezonde voedselproductie en de 
welvaart van de landbouwers, zowel 
mannen als vrouwen, bevordert.

5. dringt erop aan dat het partnerschap 
van de EU en Afrika op het gebied van 
landbouw prioritair wordt ingezet om het 
recht te garanderen van de Afrikaanse 
staten op voedselsoevereiniteit, om hun 
voedselzekerheid en hun vermogen te 
vergroten om aan de voedingsbehoeften 
van hun bevolkingen te voldoen – met 
name de behoefte aan eiwitten, om van de 
landbouw een vehikel te maken voor hun 
geïntegreerde economische en territoriale 
ontwikkeling en om plaatselijke en 
duurzame landbouw te bevorderen die een 
gezonde voedselproductie en de welvaart 
van de landbouwers, zowel mannen als 
vrouwen, bevordert.

Or. fr

Amendement 82
Claude Gruffat

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. dringt erop aan dat het partnerschap 
van de EU en Afrika op het gebied van 
landbouw prioritair wordt ingezet om het 
recht te garanderen van de Afrikaanse 
staten op voedselsoevereiniteit en ter 
bevordering van de kleinschalige landbouw 
op agro-ecologische basis die een gezonde 
voedselproductie en de welvaart van de 
landbouwers, zowel mannen als vrouwen, 
bevordert.

5. dringt erop aan dat het partnerschap 
van de EU en Afrika op het gebied van 
landbouw prioritair wordt ingezet om het 
recht te garanderen van de Afrikaanse 
staten op voedselsoevereiniteit en ter 
bevordering van de kleinschalige landbouw 
op agro-ecologische basis die een gezonde 
voedselproductie en de welvaart van de 
landbouwers, zowel mannen als vrouwen, 
bevordert; vraagt dat in de 
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samenwerkingsovereenkomsten van de 
Europese Unie opnieuw voorrang wordt 
gegeven aan de ondersteuning van 
duurzame landbouwontwikkeling die de 
landbouwers in derde landen 
onafhankelijk maakt.

Or. fr

Amendement 83
Gilles Lebreton

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. dringt erop aan dat het partnerschap 
van de EU en Afrika op het gebied van 
landbouw prioritair wordt ingezet om het 
recht te garanderen van de Afrikaanse 
staten op voedselsoevereiniteit en ter 
bevordering van de kleinschalige landbouw 
op agro-ecologische basis die een gezonde 
voedselproductie en de welvaart van de 
landbouwers, zowel mannen als vrouwen, 
bevordert.

5. dringt erop aan dat het partnerschap 
van de EU en Afrika op het gebied van 
landbouw prioritair wordt ingezet om het 
recht te garanderen van de Afrikaanse 
staten op voedselsoevereiniteit opdat hun 
bevolkingen er een waardig leven kunnen 
leiden, en ter bevordering van de 
kleinschalige landbouw op agro-
ecologische basis die een gezonde 
voedselproductie en de welvaart van de 
landbouwers, zowel mannen als vrouwen, 
bevordert.

Or. fr

Amendement 84
Elsi Katainen, Irène Tolleret

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. dringt erop aan dat het partnerschap 
van de EU en Afrika op het gebied van 
landbouw prioritair wordt ingezet om het 
recht te garanderen van de Afrikaanse 
staten op voedselsoevereiniteit en ter 

5. dringt erop aan dat het partnerschap 
van de EU en Afrika op het gebied van 
landbouw prioritair wordt ingezet om het 
recht te garanderen van de Afrikaanse 
staten op voedselsoevereiniteit en voeding, 
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bevordering van de kleinschalige 
landbouw op agro-ecologische basis die 
een gezonde voedselproductie en de 
welvaart van de landbouwers, zowel 
mannen als vrouwen, bevordert.

en ter bevordering van de kleinschalige 
landbouwsystemen op agro-ecologische of 
anderszins innovatieve basis die een 
duurzame en gezonde voedselproductie en 
de welvaart van de landbouwers, zowel 
mannen als vrouwen, bevordert.

Or. en

Amendement 85
Bert-Jan Ruissen

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. dringt erop aan dat het partnerschap 
van de EU en Afrika op het gebied van 
landbouw prioritair wordt ingezet om het 
recht te garanderen van de Afrikaanse 
staten op voedselsoevereiniteit en ter 
bevordering van de kleinschalige 
landbouw op agro-ecologische basis die 
een gezonde voedselproductie en de 
welvaart van de landbouwers, zowel 
mannen als vrouwen, bevordert.

5. dringt erop aan dat het partnerschap 
van de EU en Afrika op het gebied van 
landbouw prioritair wordt ingezet om het 
recht te garanderen van de Afrikaanse 
staten op voedselsoevereiniteit en ter 
bevordering van de kleinschalige en 
familielandbouw op agro-ecologische 
basis die een gezonde, veilige en 
grotere voedselproductie en de welvaart 
van de landbouwers, zowel mannen als 
vrouwen, bevordert.

Or. en

Amendement 86
Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Martin 
Hlaváček, Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. dringt erop aan dat het 
partnerschap van de EU en Afrika op het 
gebied van landbouw prioritair wordt 
ingezet om het recht te garanderen van de 
Afrikaanse staten op voedselsoevereiniteit 

5. vraagt dat het een van de 
prioriteiten van het partnerschap van de 
EU en Afrika wordt om binnen de 
landbouwsector het recht te garanderen 
van de Afrikaanse staten op 
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en ter bevordering van de kleinschalige 
landbouw op agro-ecologische basis die 
een gezonde voedselproductie en de 
welvaart van de landbouwers, zowel 
mannen als vrouwen, bevordert.

voedselsoevereiniteit alsook een vorm van 
landbouw op agro-ecologische basis te 
bevorderen, waarbij waarde wordt 
gehecht aan voedselproductie en de 
sociale en economische welvaart van de 
landbouwers, zowel mannen als vrouwen;

Or. en

Amendement 87
Mazaly Aguilar

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. dringt erop aan dat het partnerschap 
van de EU en Afrika op het gebied van 
landbouw prioritair wordt ingezet om het 
recht te garanderen van de Afrikaanse 
staten op voedselsoevereiniteit en ter 
bevordering van de kleinschalige 
landbouw op agro-ecologische basis die 
een gezonde voedselproductie en de 
welvaart van de landbouwers, zowel 
mannen als vrouwen, bevordert.

5. dringt erop aan dat het partnerschap 
van de EU en Afrika op het gebied van 
landbouw prioritair wordt ingezet om het 
recht te garanderen van de Afrikaanse 
staten op voedselsoevereiniteit en ter 
bevordering van duurzame landbouw die 
een gezonde voedselproductie, de 
eerbiediging van het milieu en de 
winstgevendheid van de bedrijven van 
landbouwers en veehouders, zowel 
mannen als vrouwen, bevordert.

Or. es

Amendement 88
Marlene Mortler

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. dringt erop aan dat het partnerschap 
van de EU en Afrika op het gebied van 
landbouw prioritair wordt ingezet om het 
recht te garanderen van de Afrikaanse 
staten op voedselsoevereiniteit en ter 
bevordering van de kleinschalige landbouw 

5. dringt erop aan dat het partnerschap 
van de EU en Afrika op het gebied van 
landbouw prioritair wordt ingezet om het 
recht te garanderen van de Afrikaanse 
staten op voedsel en ter bevordering van de 
kleinschalige landbouw op agro-
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op agro-ecologische basis die een gezonde 
voedselproductie en de welvaart van de 
landbouwers, zowel mannen als vrouwen, 
bevordert.

ecologische basis die een gezonde 
voedselproductie en de welvaart van de 
landbouwers, zowel mannen als vrouwen, 
bevordert.

Or. de

Amendement 89
Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. brengt in herinnering dat de 
Taskforce van de EU en Afrika voor het 
Afrikaanse platteland (TFRA) in 2018 een 
lijst met maatregelen heeft opgesteld ter 
verbetering van de eigen voedselproductie 
van Afrika en dat deze lijst nog altijd een 
belangrijke grondslag vormt voor het 
partnerschap tussen de EU en Afrika.

Or. en

Amendement 90
Marc Tarabella, Clara Aguilera, Carmen Avram, Eric Andrieu, Maria Noichl, Isabel 
Carvalhais

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. roept de lidstaten op in het kader 
van partnerschappen met de particuliere 
sector zich met prioriteit te richten op de 
lokale particuliere sector, en dan met 
name micro-, kleine en middelgrote 
ondernemingen, en daaronder sociale en 
corporatieve ondernemingen die 
bijdragen aan duurzame ontwikkeling; is 
van oordeel dat deze partnerschappen met 
private actoren moeten worden 
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onderworpen aan nauwgezette 
selectiecriteria, publiek toezicht, 
evaluatieprocessen en onafhankelijke 
klachtenmechanismen, dat de 
ondersteuning van de particuliere sector 
afhankelijk moet zijn van de eerbiediging 
van de mensenrechten en de erkenning 
van het recht op voedsel, en dat gebonden 
hulp die toegang tot deze financiering 
door Europese bedrijven bevordert, moet 
worden uitgesloten.

Or. en

Amendement 91
Marlene Mortler

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. wijst erop dat verwezenlijking van 
de duurzameontwikkelingsdoelstellingen 
en in het bijzonder van voedselveiligheid 
en “geen honger” een 
gemeenschappelijke prioriteit moet zijn; 
benadrukt dat het opzetten van veilige en 
duurzame landbouw- en voedselsystemen 
moet worden bevorderd door middel van 
milieuvriendelijke landbouwpraktijken, 
lokale productie, onaangetaste 
plattelandsgebieden, de bescherming van 
de biodiversiteit en de natuurlijke 
hulpbronnen, alsook door de invoering 
van sanitaire en fytosanitaire normen;

Or. de

Amendement 92
Irène Tolleret, Martin Hlaváček

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

5 bis. spreekt zijn afkeuring uit over de 
dubbele standaard die de EU ten aanzien 
van pesticiden hanteert in de zin dat de 
uitvoer van gevaarlijke stoffen die in de 
EU zijn verboden, naar Afrikaanse en 
overige derde landen is toegestaan, en 
vraagt om aanpassing van de huidige EU-
voorschriften teneinde deze wettelijke 
tegenspraak uit te bannen op grond van 
het Verdrag van Rotterdam dat 22 jaar 
geleden is aangenomen, aangezien dit niet 
in de geest van de Green Deal is.

Or. en

Amendement 93
Isabel Carvalhais, Marc Tarabella

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. benadrukt de voorname rol die 
organisaties van landbouwers en 
coöperaties in Afrika kunnen spelen ten 
aanzien van verbetering van de 
koopkracht van boeren en hun 
opbrengsten, om zo de toegang tot 
apparatuur en diensten te bevorderen en 
de risico’s met betrekking tot marketing 
van producten in te perken; is van oordeel 
dat de uitwisseling van ervaringen tussen 
Afrikaanse en Europese organisaties zal 
leiden tot wederzijdse voordelen;

Or. en

Amendement 94
Maria Noichl

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

5 bis. roept de Europese Commissie op 
om aan de hand van SDG-indicatoren een 
omvangrijke effectbeoordeling vooraf en 
achteraf van de externe effecten van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid en het 
Europese handelsbeleid uit te voeren; 
roept de Commissie en de lidstaten op 
ervoor te zorgen dat de uitvoer van 
Europese landbouwproducten de 
migratiedruk niet verder opvoert;

Or. de

Amendement 95
Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Irène Tolleret, Martin Hlaváček, Atidzhe 
Alieva-Veli, Elsi Katainen

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. roept de Commissie op ervoor te 
zorgen dat het partnerschap EU-Afrika 
beide continenten ten goede komt in de 
zin van marktkansen, kennisuitwisseling, 
rechtvaardige waardeketens en toegang 
tot en ondersteuning van middelen en 
maatregelen inzake het tegengaan van en 
aanpassen aan de klimaatverandering.

Or. en

Amendement 96
Annie Schreijer-Pierik

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (new)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. Overwegende dat voor jongeren 
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in Afrika de landbouw nog altijd de 
belangrijkste economische activiteit is en 
dit in de toekomst gegarandeerd moet 
worden door het eigendomsrecht en 
zelfbeschikkingsrecht te waarborgen.

Or. nl

Amendement 97
Jérémy Decerle, Hilde Vautmans, Martin Hlaváček, Irène Tolleret, Atidzhe Alieva-Veli

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. beklemtoont de wettelijkheid en 
relevantie van regionale 
landbouwproducten in Afrika als manier 
om de continentale voedselveiligheid, de 
weerbaarheid van landbouwbedrijven, de 
plattelandsontwikkeling en duurzame 
voedselproductie te ondersteunen;

Or. en

Amendement 98
Maria Noichl

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. herinnert eraan dat landbouw in 
Afrika voor de helft1 bis door vrouwen 
wordt verricht, terwijl boerinnen vaak 
kleinschalige of zelfvoorzienende 
landbouwers zijn, die niet over de 
benodigde toegang tot informatie, 
kredieten, land of netwerken beschikken 
om op de mondiale markt met succes te 
kunnen concurreren; vraagt daarom een 
ontwikkelingsgericht en genderbewust 
handelsbeleid uit te werken, op grond 
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waarvan gelijkwaardige 
onderhandelingen tussen de 
handelspartners worden gewaarborgd; 
benadrukt dat de uit de EU ingevoerde 
landbouwproducten vaak goedkoper zijn 
dan de producten van traditionele kleine 
landbouwbedrijven in Afrika en derhalve 
het voortbestaan van deze boeren, in het 
bijzonder vrouwen, in gevaar brengen;
_________________
1 bis 
http://www.fao.org/gender/resources/info
graphics/the-female-face-of-farming/en/

Or. de

Amendement 99
Isabel Carvalhais, Marc Tarabella

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. steunt het voorstel van de 
Taskforce voor het Afrikaanse platteland 
met betrekking tot de vestiging van een 
samenwerkingsprogramma voor Europa 
en Afrika, dat onder meer de koppeling 
omvat van landbouworganen van EU-
lidstaten en partnerlanden in Afrika, zoals 
organisaties van boeren, coöperaties en 
organisaties voor plattelandsvrouwen en -
jeugd, en dat is gericht op het uitwisselen 
van goede praktijken en het bevorderen 
van betrekkingen tussen sterk betrokken 
en soortgelijke partners.

Or. en

Amendement 100
Marlene Mortler

Ontwerpadvies
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Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. is van oordeel dat de productie, 
verwerking en distributie van 
landbouwproducten en levensmiddelen als 
belangrijkste bron voor het scheppen van 
banen voor mensen in 
plattelandsgebieden, ontwikkeling en 
regionale integratie moet worden gezien, 
waarbij jonge mensen en vrouwen als 
belangrijke veranderingsfactoren meer 
moeten worden ondersteund;

Or. de

Amendement 101
Irène Tolleret

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. wijst met klem op het risico dat 
sommige landbouwoverschotten, 
bijvoorbeeld van melkpoeder, die worden 
gegenereerd als gevolg van de COVID-19-
crisis, worden geëxporteerd naar minder 
ontwikkelde landen en daar zorgen voor 
extra schade voor producenten, en vraagt 
de Europese Commissie derhalve over een 
voorraadverminderingsstrategie na te 
denken teneinde de schadelijke effecten 
voor lokale kleine boeren in arme landen 
te vermijden.

Or. en

Amendement 102
Marc Tarabella, Clara Aguilera, Carmen Avram, Pina Picierno, Paolo De Castro, Attila 
Ara-Kovács, Eric Andrieu, Maria Noichl, Ivo Hristov, Isabel Carvalhais

Ontwerpadvies
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Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. onderstreept dat het partnerschap 
EU-Afrika de diverse rollen en bijdragen 
van maatschappelijke organisaties moet 
erkennen en derhalve de noodzaak om 
deze te betrekken op alle niveaus van de 
politieke en beleidsdialoog alsook bij de 
voorbereiding, monitoring en evaluatie 
van uitvoeringsplannen.

Or. en

Amendement 103
Jérémy Decerle, Hilde Vautmans, Martin Hlaváček, Irène Tolleret, Atidzhe Alieva-Veli

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. roept het partnerschap EU-Afrika 
op om sterk de nadruk te leggen op 
landbouw- en plattelandsontwikkeling 
teneinde economische stabiliteit en 
levenskwaliteit in de plattelandsgebieden 
te bevorderen;

Or. en

Amendement 104
Maria Noichl

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 quater. benadrukt dat vrouwen die 
werkzaam zijn in de zelfvoorzienende 
landbouw als gevolg van de krachtige 
bescherming van nieuwe plantensoorten 
op grond van het Internationaal Verdrag 
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tot bescherming van kweekproducten 
(UPOV) in handelsakkoorden, met 
bijkomende belemmeringen bij het 
behoud van de voedselsoevereiniteit 
worden geconfronteerd.

Or. de

Amendement 105
Jérémy Decerle, Hilde Vautmans, Martin Hlaváček, Irène Tolleret, Atidzhe Alieva-Veli

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 quater. spoort de Afrikaanse en 
Europese beroepsorganisaties voor de 
landbouw aan om samen te werken 
teneinde hun rollen bij het aangaan van 
gemeenschappelijke uitdagingen om 
duurzaamheid in de landbouw te 
bevorderen en de uitwisseling van 
praktijken inzake de organisatie van 
waardeketens en productie te ontwikkelen.

Or. en

Amendement 106
Marlene Mortler

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 quater. wijst erop dat verandering 
in Afrika het best kan worden bereikt 
wanneer behoorlijk bestuur en een 
transparante verdeling van de financiële 
steun worden beloond, en misbruik wordt 
bestraft.

Or. de
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