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Amendement 1
Claude Gruffat

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is van mening dat de sectoren 
landbouw, voeding en bos- en 
plattelandsgebieden essentiële onderdelen 
vormen van de circulaire economie;

1. is van mening dat de sectoren 
landbouw, voeding en bosbouw en de 
plattelandsgebieden essentiële onderdelen 
vormen van de circulaire economie, die 
rechtstreeks is gebaseerd op de cycli en 
functies van de natuur; wijst erop dat 
duurzame landbouw alleen kan worden 
verwezenlijkt als een volledig ontwikkelde 
circulaire economie tot stand is gebracht, 
met als doel gezond en toegankelijk 
voedsel te produceren dat essentieel is 
voor het leven van de mensen en van elke 
generatie die op elk grondgebied leeft;

Or. fr

Amendement 2
Anne Sander

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is van mening dat de sectoren 
landbouw, voeding en bos- en 
plattelandsgebieden essentiële onderdelen 
vormen van de circulaire economie;

1. is van mening dat de sectoren 
landbouw, voeding en bosbouw en de 
plattelandsgebieden essentiële onderdelen 
vormen van de circulaire economie; 
benadrukt dat de circulaire economie niet 
alleen een instrument voor de 
verwezenlijking van duurzaamheid is 
maar ook voor de versterking van het 
concurrentievermogen van onze 
landbouw en dat de producenten moeten 
worden aangemoedigd om deel te nemen 
aan dit nieuwe plan voor de circulaire 
economie;



PE658.983v01-00 4/51 AM\1215645NL.docx

NL

Or. fr

Amendement 3
Hilde Vautmans, Ulrike Müller, Elsi Katainen

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is van mening dat de sectoren 
landbouw, voeding en bos- en 
plattelandsgebieden essentiële onderdelen 
vormen van de circulaire economie;

1. is van mening dat de sectoren 
landbouw, voeding en bosbouw en de 
plattelandsgebieden essentiële onderdelen 
vormen van de circulaire economie, en 
meer specifiek de circulaire bio-
economie; wijst erop dat de bio-economie 
steunt op een land- en bosbouwsector die 
werkelijk dynamisch is, en dat het 
potentieel van de bio-economie pas ten 
volle kan worden benut, als zij een 
prioriteit blijft voor de EU en er coherente 
maatregelen en financiering beschikbaar 
worden gesteld;

Or. en

Amendement 4
Sylvia Limmer

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is van mening dat de sectoren 
landbouw, voeding en bos- en 
plattelandsgebieden essentiële onderdelen 
vormen van de circulaire economie;

1. is van mening dat de sectoren 
landbouw, voeding en bosbouw en de 
plattelandsgebieden essentiële onderdelen 
vormen van de circulaire economie; merkt 
op dat de bosbouw een bevoegdheid van 
de lidstaten is; benadrukt dat de circulaire 
economie geen doel op zich kan zijn, 
maar nuttig is als zij bijdraagt aan een 
grotere veerkracht en soevereiniteit;

Or. de
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Amendement 5
Asger Christensen, Hilde Vautmans, Irène Tolleret, Ulrike Müller, Martin Hlaváček, 
Fredrick Federley, Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is van mening dat de sectoren 
landbouw, voeding en bos- en 
plattelandsgebieden essentiële onderdelen 
vormen van de circulaire economie;

1. is van mening dat de sectoren 
landbouw, voeding en bosbouw en de 
plattelandsgebieden essentiële onderdelen 
vormen van de circulaire economie; 
onderstreept dat de circulaire economie 
en de bio-economie oplossingen kunnen 
bieden voor de nieuwe uitdagingen 
waarmee de landbouwsector wordt 
geconfronteerd en die door de COVID-19-
crisis zijn veroorzaakt en aan het licht zijn 
gebracht, en wel door de waardeketens, 
zowel binnen de EU als wereldwijd, 
minder kwetsbaar te maken;

Or. en

Amendement 6
Veronika Vrecionová, Ruža Tomašić, Mazaly Aguilar

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is van mening dat de sectoren 
landbouw, voeding en bos- en 
plattelandsgebieden essentiële onderdelen 
vormen van de circulaire economie;

1. is van mening dat de sectoren 
landbouw, voeding en bosbouw en de 
plattelandsgebieden relevante onderdelen 
vormen van de circulaire economie;

Or. en

Amendement 7
Dan-Ştefan Motreanu, Asim Ademov, Marlene Mortler, Simone Schmiedtbauer
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Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. verwelkomt de mededeling “Een 
nieuw actieplan voor een circulaire 
economie” van de Europese Commissie; 
benadrukt dat een circulaire economie de 
gehele waardeketen van 
agrovoedingsmiddelen meer 
mogelijkheden zou kunnen bieden om 
efficiënter met hulpbronnen om te gaan, 
de hoeveelheid externe basismaterialen te 
verminderen, nutriëntenkringlopen te 
sluiten, negatieve lozingen in het milieu te 
verminderen, zich in te dekken tegen 
prijsvolatiliteit, de productiekosten te 
verlagen en de duurzaamheid te 
consolideren;

Or. en

Amendement 8
Claude Gruffat

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. is verheugd over de mededeling 
van de Commissie die aansluit op de 
noodzakelijke veranderingen voor een 
economie die beantwoordt aan de eisen 
van duurzame ontwikkeling, zodat banen 
kunnen worden gecreëerd en acties 
kunnen worden ondernomen ter 
bescherming van het klimaat, het milieu 
en de biodiversiteit;

Or. fr

Amendement 9
Claude Gruffat
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Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is van mening dat de mededeling 
een echte oproep vormt tot een ingrijpende 
hervorming van de productiepatronen in 
landbouwbedrijven ten gunste van de agro-
ecologie, in het licht van de aantasting en 
het schaars worden van natuurlijke 
hulpbronnen, alsook in de rest van de 
voedselketen;

2. is van mening dat de mededeling 
een echte oproep vormt tot een ingrijpende 
hervorming van de productiepatronen en -
concepten in landbouwbedrijven ten 
gunste van de agro-ecologie en de 
biologische landbouw, in het licht van de 
aantasting en het schaars worden van 
natuurlijke hulpbronnen en de noodzaak 
om beter te produceren; is van mening dat 
de mededeling de afspiegeling is van een 
meer duurzame, efficiënte, autonome en 
veerkrachtige landbouw; benadrukt dat 
het model van de circulaire economie en 
de veranderingen die daarmee gepaard 
gaan, ook betrekking hebben op de 
sectoren voedselverwerking en -handel;

Or. fr

Amendement 10
Sylvia Limmer

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is van mening dat de mededeling 
een echte oproep vormt tot een ingrijpende 
hervorming van de productiepatronen in 
landbouwbedrijven ten gunste van de agro-
ecologie, in het licht van de aantasting en 
het schaars worden van natuurlijke 
hulpbronnen, alsook in de rest van de 
voedselketen;

2. is van mening dat de mededeling 
een echte oproep vormt tot een ingrijpende 
hervorming van de productiepatronen in 
landbouwbedrijven ten gunste van de agro-
ecologie, in het licht van de aantasting en 
het schaars worden van natuurlijke 
hulpbronnen, alsook in de rest van de 
voedselketen; onderstreept echter dat de 
ambities in het volgende GLB niet kunnen 
worden verwezenlijkt met de uitgetrokken 
middelen en dat de belastingbetaler geen 
onuitputtelijke hulpbron is; acht het 
derhalve belangrijk om duidelijke 
prioriteiten vast te stellen die de burgers 
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zullen helpen het hoofd te bieden aan de 
crisis die zich als gevolg van de 
beheersing van de COVID-19-pandemie 
zal aandienen;

Or. de

Amendement 11
Anne Sander

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is van mening dat de mededeling 
een echte oproep vormt tot een ingrijpende 
hervorming van de productiepatronen in 
landbouwbedrijven ten gunste van de agro-
ecologie, in het licht van de aantasting en 
het schaars worden van natuurlijke 
hulpbronnen, alsook in de rest van de 
voedselketen;

2. is van mening dat de mededeling 
een echte oproep vormt tot een ingrijpende 
hervorming van de productiepatronen in 
landbouwbedrijven ten gunste van 
duurzamere praktijken en 
productiesystemen, zoals 
precisielandbouw of slimme landbouw, 
conserveringslandbouw, biologische 
landbouw en agro-ecologie, in het licht 
van de aantasting en het schaars worden 
van natuurlijke hulpbronnen, alsook in de 
rest van de voedselketen;

Or. fr

Amendement 12
Veronika Vrecionová, Ruža Tomašić, Pietro Fiocchi, Mazaly Aguilar

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is van mening dat de mededeling 
een echte oproep vormt tot een 
ingrijpende hervorming van de 
productiepatronen in landbouwbedrijven 
ten gunste van de agro-ecologie, in het 
licht van de aantasting en het schaars 
worden van natuurlijke hulpbronnen, 

2. is van mening dat het primaire doel 
van de landbouw erin bestaat om voedsel 
en diervoeder te produceren, tegen 
betaalbare prijzen voor zowel de 
consument als de landbouwer, aangezien 
dit zijn broodwinning is; merkt op dat het 
gevoerde beleid er niet toe mag leiden dat 
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alsook in de rest van de voedselketen; de landbouwer wordt gestimuleerd en/of 
gedwongen om natuurlijke hulpbronnen 
onnodig aan te tasten;

Or. en

Amendement 13
Ivo Hristov

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is van mening dat de mededeling 
een echte oproep vormt tot een ingrijpende 
hervorming van de productiepatronen in 
landbouwbedrijven ten gunste van de agro-
ecologie, in het licht van de aantasting en 
het schaars worden van natuurlijke 
hulpbronnen, alsook in de rest van de 
voedselketen;

2. is van mening dat de mededeling 
een echte oproep vormt tot een 
kwalitatieve hervorming van de productie- 
en verwerkingspatronen in 
landbouwbedrijven ten gunste van de agro-
ecologie, in het licht van de aantasting en 
het schaars worden van natuurlijke 
hulpbronnen, alsook in de rest van de 
voedselketen;

Or. bg

Amendement 14
Dan-Ştefan Motreanu, Asim Ademov, Marlene Mortler, Anne Sander, Simone 
Schmiedtbauer

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is van mening dat de mededeling 
een echte oproep vormt tot een ingrijpende 
hervorming van de productiepatronen in 
landbouwbedrijven ten gunste van de 
agro-ecologie, in het licht van de 
aantasting en het schaars worden van 
natuurlijke hulpbronnen, alsook in de rest 
van de voedselketen;

2. is van mening dat de mededeling 
een echte oproep vormt tot optimalisering 
van de productiesystemen, in het licht van 
de aantasting en het schaars worden van 
natuurlijke hulpbronnen, alsook in de rest 
van de voedselketen;

Or. en
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Amendement 15
Asger Christensen, Hilde Vautmans, Irène Tolleret, Ulrike Müller, Martin Hlaváček, 
Fredrick Federley, Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is van mening dat de mededeling 
een echte oproep vormt tot een ingrijpende 
hervorming van de productiepatronen in 
landbouwbedrijven ten gunste van de 
agro-ecologie, in het licht van de 
aantasting en het schaars worden van 
natuurlijke hulpbronnen, alsook in de rest 
van de voedselketen;

2. is van mening dat de mededeling 
een echte oproep vormt om het volledige 
potentieel van de circulaire economie en 
de bio-economie in de landbouwsector en 
in de hele voedselvoorzieningsketen te 
versnellen en te realiseren;

Or. en

Amendement 16
Sylvia Limmer

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is van mening dat de beginselen 
van de circulaire economie onder meer 
het volgende impliceren: een beter 
toezicht op basismaterialen, uitbreiding 
van de deeleconomie met het oog op een 
rationeler gebruik van materialen en 
installaties, en samenwerking tussen 
belanghebbenden ter plaatse rond 
gedeelde verbintenissen;

Schrappen

Or. de

Amendement 17
Claude Gruffat
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Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is van mening dat de beginselen 
van de circulaire economie onder meer het 
volgende impliceren: een beter toezicht op 
basismaterialen, uitbreiding van de 
deeleconomie met het oog op een 
rationeler gebruik van materialen en 
installaties, en samenwerking tussen 
belanghebbenden ter plaatse rond gedeelde 
verbintenissen;

3. is van mening dat de beginselen 
van de circulaire economie onder meer het 
volgende impliceren: een beter gebruik 
van de hulpbronnen op het gebied van 
energie (brandstoffen, thermische 
efficiëntie van gebouwen), water 
(waterzuinige irrigatiesystemen, 
waterterugwinning en -recycling, 
wateropslag in de bodem) en diervoeder 
(grondstoffen voor krachtvoer die vaak 
afkomstig zijn uit afgelegen gebieden), 
vervanging van niet-hernieuwbare 
chemische basismaterialen (synthetische 
meststoffen en pesticiden) door 
organische, biogebaseerde producten op 
basis van natuurlijke processen 
(biologische meststoffen, biostimulanten, 
biobestrijdingsmiddelen), uitbreiding van 
de deeleconomie met het oog op een 
rationeler gebruik van materialen en 
installaties door het vermijden van te veel 
uitrusting, wat vaak gekoppeld is aan 
investeringsbeheer op basis van fiscale 
planning, en versterking van de 
samenwerking tussen belanghebbenden ter 
plaatse rond collectieve en gedeelde 
verbintenissen;

Or. fr

Amendement 18
Carmen Avram, Juozas Olekas

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is van mening dat de beginselen 
van de circulaire economie onder meer het 
volgende impliceren: een beter toezicht op 
basismaterialen, uitbreiding van de 

3. is van mening dat de beginselen 
van de circulaire economie onder meer het 
volgende impliceren: een beter toezicht op 
basismaterialen, uitbreiding van de 
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deeleconomie met het oog op een 
rationeler gebruik van materialen en 
installaties, en samenwerking tussen 
belanghebbenden ter plaatse rond gedeelde 
verbintenissen;

deeleconomie met het oog op een 
rationeler gebruik van materialen en 
installaties, bevordering van het model 
van coöperaties en meer synergieën tussen 
belanghebbenden ter plaatse rond gedeelde 
verbintenissen;

Or. en

Amendement 19
Dan-Ştefan Motreanu, Asim Ademov, Marlene Mortler, Anne Sander, Daniel Buda, 
Simone Schmiedtbauer

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. benadrukt de rol van cluster 6 van 
Horizon Europa bij de bevordering van 
kennis, de opbouw van capaciteiten en de 
ontwikkeling en demonstratie van 
innovatieve oplossingen die de transitie 
naar een circulaire economie zullen 
versnellen en zodoende aantrekkelijke 
banen in plattelandsgemeenschappen 
zullen creëren en de waardecreatie en het 
concurrentievermogen zullen verbeteren; 
verzoekt de Europese Commissie om de 
stimulansen voor de invoering van 
innovatieve instrumenten en 
technologieën te versterken en deze 
toegankelijk te maken voor alle 
landbouwers en veehouders, ongeacht het 
type en de omvang van hun bedrijf, hun 
landbouwpraktijken en hun achtergrond;

Or. en

Amendement 20
Dan-Ştefan Motreanu, Asim Ademov, Marlene Mortler, Anne Sander, Daniel Buda, 
Simone Schmiedtbauer

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

3 ter. benadrukt de belangrijke rol van 
geïntegreerde landbouw en 
precisielandbouw bij de ondersteuning 
van de totstandbrenging van de circulaire 
economie en de verwezenlijking van een 
duurzame landbouwproductie;

Or. en

Amendement 21
Dan-Ştefan Motreanu, Asim Ademov, Marlene Mortler, Anne Sander, Daniel Buda, 
Simone Schmiedtbauer

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 quater. benadrukt de belangrijke 
rol die kleine en middelgrote 
ondernemingen in de transitie naar een 
circulaire economie spelen, en is van 
mening dat zij, met de juiste financiële en 
technologische ondersteuning, een 
integraal onderdeel zijn van de oplossing 
voor het bereiken van deze doelstelling; 
onderstreept dat de circulaire economie 
het concurrentievermogen van de 
agrovoedingsmiddelensector van de EU 
kan versterken en de oprichting van 
ondernemingen en het ondernemerschap 
bij kleine en middelgrote ondernemingen 
kan bevorderen;

Or. en

Amendement 22
Dan-Ştefan Motreanu, Asim Ademov, Marlene Mortler, Anne Sander, Benoît Lutgen, 
Simone Schmiedtbauer

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 quinquies (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

3 quinquies. onderstreept dat de 
circulaire economie oplossingen kan 
bieden voor de nieuwe uitdagingen die 
door de COVID-19-crisis zijn veroorzaakt 
en aan het licht zijn gebracht, met name 
door de waardeketens van 
agrovoedingsmiddelen, zowel binnen de 
EU als wereldwijd, minder kwetsbaar te 
maken; is van mening dat het economisch 
herstelplan voor de EU (Next Generation 
EU) steun moet bieden om de veerkracht 
van de waardeketens van 
agrovoedingsmiddelen te versterken, 
nieuwe duurzame landbouwpraktijken in 
te voeren en initiatieven op het gebied van 
de circulaire economie te ontplooien;

Or. en

Amendement 23
Carmen Avram

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. dringt aan op de tenuitvoerlegging 
van een Europees eiwitplan ter 
bevordering van de teelt van 
peulgewassen waarvoor geen 
stikstofhoudende meststoffen nodig zijn;

Schrappen

Or. en

Amendement 24
Claude Gruffat

Ontwerpadvies
Paragraaf 4
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Ontwerpadvies Amendement

4. dringt aan op de tenuitvoerlegging 
van een Europees eiwitplan ter bevordering 
van de teelt van peulgewassen waarvoor 
geen stikstofhoudende meststoffen nodig 
zijn;

4. dringt aan op de tenuitvoerlegging 
van een Europees strategisch plan voor de 
levering van ggo-vrije plantaardige 
eiwitten ter bevordering van de teelt van 
peulgewassen waarvoor geen 
stikstofhoudende bodemverbeteraars nodig 
zijn en andere eiwithoudende zaad- en 
voedergewassen, die talrijke 
agronomische en ecologische voordelen 
bieden, naast de vermindering van onze 
massale invoer uit verre landen, waarvan 
sommige het milieu, de biodiversiteit en/of 
de mensenrechten niet eerbiedigen;

Or. fr

Amendement 25
Sylvia Limmer

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. dringt aan op de tenuitvoerlegging 
van een Europees eiwitplan ter bevordering 
van de teelt van peulgewassen waarvoor 
geen stikstofhoudende meststoffen nodig 
zijn;

4. dringt aan op de tenuitvoerlegging 
van een Europees eiwitplan ter bevordering 
van de teelt van peulgewassen waarvoor 
geen stikstofhoudende meststoffen nodig 
zijn; herinnert eraan dat een 
overschakeling op een dieet zonder vlees 
de Europese landbouwers, die toch al in 
ernstige moeilijkheden verkeren, in 
gevaar zou brengen; stelt voor om lokaal 
vlees voor menselijke consumptie te 
promoten en om in een Europees 
eiwitplan eerst rekening te houden met de 
eiwitbehoeften van de veehouderij;

Or. de

Amendement 26
Dan-Ştefan Motreanu, Asim Ademov, Marlene Mortler, Anne Sander, Daniel Buda, 
Simone Schmiedtbauer
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Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. dringt aan op de tenuitvoerlegging 
van een Europees eiwitplan ter bevordering 
van de teelt van peulgewassen waarvoor 
geen stikstofhoudende meststoffen nodig 
zijn;

4. dringt aan op de tenuitvoerlegging 
van een Europees eiwitplan ter bevordering 
van de teelt van peulgewassen waarvoor 
geen stikstofhoudende meststoffen nodig 
zijn; onderstreept de essentiële rol van 
onderzoek en innovatie (O&I) voor de 
ontwikkeling van nieuwe innovatieve 
oplossingen om de afhankelijkheid van de 
EU van de invoer van eiwitten te 
verminderen, en verzoekt de Europese 
Commissie om te zorgen voor voldoende 
steun via Horizon Europa en het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid;

Or. en

Amendement 27
Anne Sander

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. dringt aan op de tenuitvoerlegging 
van een Europees eiwitplan ter bevordering 
van de teelt van peulgewassen waarvoor 
geen stikstofhoudende meststoffen nodig 
zijn;

4. dringt aan op de tenuitvoerlegging 
van een Europees plan ter ondersteuning 
van de doelstelling van Europese 
eiwitautonomie, met name door de 
bevordering van de teelt van 
eiwithoudende peulgewassen en de 
promotie van perskoeken uit in Europa 
geproduceerde oliehoudende en 
eiwithoudende gewassen, en een verbod 
op de invoer van producten die niet 
voldoen aan onze gezondheids-, milieu- 
en klimaatnormen en die bijdragen aan 
de ontbossing;

Or. fr
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Amendement 28
Asger Christensen, Hilde Vautmans, Irène Tolleret, Ulrike Müller, Martin Hlaváček, 
Fredrick Federley, Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. dringt aan op de tenuitvoerlegging 
van een Europees eiwitplan ter 
bevordering van de teelt van 
peulgewassen waarvoor geen 
stikstofhoudende meststoffen nodig zijn;

4. dringt aan op de tenuitvoerlegging 
van een Europees eiwitplan om 
onafhankelijker te worden van de invoer 
van eiwitten; wijst er bovendien op dat de 
teelt van nieuwe eiwithoudende gewassen 
in Europa de landbouwers een kans zou 
kunnen bieden, en dat de productie van 
gewassen waarvoor geen stikstofhoudende 
meststoffen nodig zijn, een bijkomend 
voordeel oplevert;

Or. en

Amendement 29
Veronika Vrecionová, Ruža Tomašić, Pietro Fiocchi, Mazaly Aguilar

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. dringt aan op de tenuitvoerlegging 
van een Europees eiwitplan ter 
bevordering van de teelt van peulgewassen 
waarvoor geen stikstofhoudende 
meststoffen nodig zijn;

4. overweegt de mogelijkheid om 
aanbevelingen aan de lidstaten te doen 
voor een eiwitplan ter bevordering van de 
teelt van peulgewassen waarvoor geen 
stikstofhoudende meststoffen nodig zijn;

Or. en

Amendement 30
Ivo Hristov

Ontwerpadvies
Paragraaf 4
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Ontwerpadvies Amendement

4. dringt aan op de tenuitvoerlegging 
van een Europees eiwitplan ter bevordering 
van de teelt van peulgewassen waarvoor 
geen stikstofhoudende meststoffen nodig 
zijn;

4. dringt aan op de zo spoedig 
mogelijke tenuitvoerlegging van een 
Europees eiwitplan, bij voorkeur uiterlijk 
bij de inwerkingtreding van het nieuwe 
GLB, ter bevordering van de teelt van 
peulgewassen waarvoor geen 
stikstofhoudende meststoffen nodig zijn;

Or. bg

Amendement 31
Anne Sander

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. onderstreept dat de productie van 
biobrandstoffen in Europa een plaats 
heeft in de circulaire economie wanneer 
zij worden geproduceerd uit bijproducten, 
afvalstoffen of residuen, een klein 
aandeel bouwland beslaan, bevorderlijk 
zijn voor wisselbouw en 
gewasdiversificatie en voor de benutting 
van braakland, en wanneer ze op zichzelf 
niet tot een stijging van de voedselprijzen 
leiden;

Or. fr

Amendement 32
Asger Christensen, Hilde Vautmans, Irène Tolleret, Ulrike Müller, Martin Hlaváček, 
Fredrick Federley, Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. benadrukt dat biogebaseerde 
producten, met inbegrip van bijvoorbeeld 
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de betere terugwinning uit en het betere 
gebruik van bioafval, een belangrijke rol 
spelen bij de transitie naar een circulaire 
koolstofneutrale economie;

Or. en

Amendement 33
Claude Gruffat

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is van mening dat de circulaire bio-
economie de landbouw de kans biedt om 
hernieuwbare energie te produceren uit 
biologisch afbreekbaar afval afkomstig 
van landbouwbedrijven en gemeenten, 
alsook de organische meststoffen die 
hiervan het bijproduct zijn;

5. is van mening dat de circulaire bio-
economie in de sector hernieuwbare 
energie de landbouw een kans biedt die het 
mogelijk kan maken om door middel van 
recycling organische meststoffen te 
produceren, ter vervanging van 
bijvoorbeeld geïmporteerde fosfor, 
waarvan de hulpbronnen wereldwijd 
schaarser worden, of synthetische stikstof, 
waarvan de productie vervuilend en 
kostbaar is in termen van energie; is 
echter van mening dat de productie van 
dergelijke organische meststoffen op basis 
van digestaat dat wordt teruggewonnen uit 
kleine biogasinstallaties die aan 
landbouwbedrijven zijn verbonden en 
waarin gebruik wordt gemaakt van 
biologisch afbreekbaar landbouwafval, 
waaraan het afval van de gemeenten en 
ondernemingen in de buurt van die 
landbouwbedrijven kan worden 
toegevoegd, moet worden onderworpen 
aan op het niveau van de Europese Unie 
gedefinieerde strikte milieu- en 
gezondheidsnormen en regels voor de 
traceerbaarheid en het gebruik ervan, 
waarbij deze meststoffen, geen 
verontreinigende elementen mogen 
bevatten (zware metalen, residuen van 
geneesmiddelen, hormonen, 
ziekteverwekkende microbiële stoffen, 
microplastics, glas enz.) die de bodem en 
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de hele biosfeer onomkeerbaar kunnen 
vervuilen en ernstige gevolgen kunnen 
hebben voor de landbouw- en de 
voedselproductie;

Or. fr

Amendement 34
Asger Christensen, Hilde Vautmans, Irène Tolleret, Ulrike Müller, Martin Hlaváček, 
Fredrick Federley, Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is van mening dat de circulaire bio-
economie de landbouw de kans biedt om 
hernieuwbare energie te produceren uit 
biologisch afbreekbaar afval afkomstig 
van landbouwbedrijven en gemeenten, 
alsook de organische meststoffen die 
hiervan het bijproduct zijn;

5. is van mening dat de circulaire 
economie en de bio-economie 
landbouwers en hun coöperaties grote 
mogelijkheden bieden bij de transitie naar 
een klimaatneutrale Europese economie, 
bijvoorbeeld via geavanceerde 
bioraffinaderijen die biomeststoffen, 
eiwitvoer, bio-energie en biochemicaliën 
produceren; benadrukt dat landbouwers 
het potentieel hebben om hernieuwbare 
energie, zoals biogas, te produceren uit 
landbouwafval en -residuen zoals mest, of 
uit andere bronnen van afval en residuen 
van de voedingsmiddelenindustrie, 
rioolwater, afvalwater en huishoudelijk 
afval; dringt aan op meer onderzoek naar, 
prioritering van en investering in deze 
opties;

Or. en

Amendement 35
Sylvia Limmer

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement
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5. is van mening dat de circulaire bio-
economie de landbouw de kans biedt om 
hernieuwbare energie te produceren uit 
biologisch afbreekbaar afval afkomstig van 
landbouwbedrijven en gemeenten, alsook 
de organische meststoffen die hiervan het 
bijproduct zijn;

5. is van mening dat de circulaire bio-
economie de landbouw de kans biedt om 
hernieuwbare energie te produceren uit 
biologisch afbreekbaar afval afkomstig van 
landbouwbedrijven en gemeenten, alsook 
de organische meststoffen die hiervan het 
bijproduct zijn; merkt echter op dat bij de 
productie van biogas enorme 
hoeveelheden methaan vrijkomen, dat 
kleinschalige elektriciteitscentrales bij de 
verbranding van en stroomopwekking uit 
biogas weinig efficiënt zijn en dat de 
afvalwarmte niet kan worden gebruikt 
vanwege een gebrek aan 
warmwaterleidingen;

Or. de

Amendement 36
Dan-Ştefan Motreanu, Asim Ademov, Marlene Mortler, Anne Sander, Simone 
Schmiedtbauer

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is van mening dat de circulaire bio-
economie de landbouw de kans biedt om 
hernieuwbare energie te produceren uit 
biologisch afbreekbaar afval afkomstig van 
landbouwbedrijven en gemeenten, alsook 
de organische meststoffen die hiervan het 
bijproduct zijn;

5. is van mening dat de circulaire bio-
economie de landbouw de kans biedt om 
hernieuwbare energie te produceren uit 
biologisch afbreekbaar afval afkomstig van 
landbouwbedrijven en gemeenten, alsook 
de organische meststoffen die hiervan het 
bijproduct zijn; wijst op het potentieel van 
biogebaseerde innovatie om het 
economische concurrentievermogen van 
de EU te vergroten en om nieuwe 
waardeketens, technologieën, processen, 
economische activiteiten en 
werkgelegenheid te creëren en zo de 
regionale economieën op lokaal niveau en 
op het platteland nieuw leven in te blazen;

Or. en
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Amendement 37
Juozas Olekas, Tonino Picula, Ivo Hristov, Paolo De Castro, Carmen Avram

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is van mening dat de circulaire bio-
economie de landbouw de kans biedt om 
hernieuwbare energie te produceren uit 
biologisch afbreekbaar afval afkomstig van 
landbouwbedrijven en gemeenten, alsook 
de organische meststoffen die hiervan het 
bijproduct zijn;

5. is van mening dat de circulaire bio-
economie de landbouw de kans biedt om 
hernieuwbare energie te produceren uit 
biologisch afbreekbaar afval afkomstig van 
landbouwbedrijven en gemeenten, alsook 
de organische meststoffen die hiervan het 
bijproduct zijn; benadrukt dat het 
belangrijk is dat de landbouwers deze 
hernieuwbare energie in hun bedrijf 
kunnen gebruiken;

Or. en

Amendement 38
Asger Christensen, Hilde Vautmans, Irène Tolleret, Atidzhe Alieva-Veli, Ulrike Müller, 
Martin Hlaváček, Fredrick Federley, Elsi Katainen

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. is van mening dat het gebruik met 
toegevoegde waarde van 
landbouwresiduen en agro-bio-energie 
belangrijke aanjagers zijn voor de 
circulaire economie en de bio-economie, 
en dat hernieuwbare energie die uit 
landbouwresiduen is verkregen, een 
aanzienlijk potentieel heeft in de EU en 
moet worden verkend met verder 
onderzoek, investeringen en een 
ondersteunend beleidskader;

Or. en

Amendement 39
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Carmen Avram, Juozas Olekas

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. neemt nota van de mogelijkheden 
die het mestbeheer biedt om organische 
meststoffen te bevorderen, het 
koolstofgehalte van de bodem te 
verbeteren en zo bij te dragen tot de 
vastlegging van koolstof; dringt er verder 
op aan dat in de EU-afvalwetgeving wordt 
gekeken naar landbouwresiduen als 
mogelijke bron van meststoffen, strooisel 
en bio-energie;

Or. en

Amendement 40
Claude Gruffat

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. verzoekt om de vaststelling van 
regels die gericht zijn op de recycling van 
afvoerwater uit gesloten industriële 
landbouwsystemen (intensieve 
veehouderij in gebouwen, 
tuinbouwkassen enz.), aangezien deze 
recycling het mogelijk maakt water te 
hergebruiken in de 
landbouwproductieprocessen;

Or. fr

Amendement 41
Petri Sarvamaa

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

5 bis. wijst erop dat bossen en de gehele 
waardeketen van de houtsector van 
fundamenteel belang zijn voor de verdere 
ontwikkeling van de circulaire bio-
economie, aangezien zij zorgen voor 
werkgelegenheid en economische 
welvaart op het platteland en in de stad;

Or. en

Amendement 42
Asger Christensen, Hilde Vautmans, Irène Tolleret, Ulrike Müller, Martin Hlaváček, 
Fredrick Federley, Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. onderstreept de essentiële rol van 
duurzaam bosbeheer in de circulaire 
economie en de bio-economie, waar 
materialen op basis van hout fungeren als 
koolstofopslag en fossiele en andere niet-
hernieuwbare materialen vervangen in 
talrijke industriële toepassingen zoals 
bouwproducten, vezelproducten, textiel, 
composieten, biokunststoffen, 
hernieuwbare energie en chemicaliën, 
terwijl de verhoging van bosbestanden 
voor putten zorgt;

Or. en

Amendement 43
Petri Sarvamaa

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement
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5 ter. wijst erop dat bossen en de 
houtsector een aanzienlijke bijdrage 
leveren aan de ontwikkeling van 
circulaire bio-economieën in de EU; 
beklemtoont dat de bio-economie in 2015 
een markt vertegenwoordigde met een 
geschatte waarde van meer dan 
2,3 biljoen EUR, die goed was voor 
20 miljoen banen, oftewel 8,2 % van de 
totale werkgelegenheid in de EU;

Or. en

Amendement 44
Petri Sarvamaa

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 quater. benadrukt dat ervoor moet 
worden gezorgd dat de circulaire bio-
economie ingang vindt, door middel van 
een krachtig onderzoeks- en 
innovatiebeleid; merkt op dat elke euro 
die in het kader van Horizon 2020 wordt 
geïnvesteerd in onderzoek en innovatie 
met betrekking tot de bio-economie, 
ongeveer 10 EUR toegevoegde waarde zal 
genereren;

Or. en

Amendement 45
Asger Christensen, Hilde Vautmans, Irène Tolleret, Atidzhe Alieva-Veli, Ulrike Müller, 
Martin Hlaváček, Fredrick Federley, Elsi Katainen

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 quater. benadrukt dat de 
transformatie naar een circulaire 
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economie en een bio-economie alleen kan 
worden versneld en opgeschaald als de 
stimulansen voor het bedrijfsleven zijn 
afgestemd op de beleidsdoelstellingen en 
een ondersteunend beleidskader;

Or. en

Amendement 46
Asger Christensen, Hilde Vautmans, Irène Tolleret, Ulrike Müller, Martin Hlaváček, 
Fredrick Federley, Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 quinquies. merkt op dat de 
ontwikkeling van de circulaire economie 
en de bio-economie meer banen in de 
primaire productie zal creëren en 
benadrukt dat de bio-economie nieuwe 
vaardigheden, nieuwe kennis en nieuwe 
disciplines vereist die moeten worden 
ontwikkeld en/of verder moeten worden 
geïntegreerd in opleiding en onderwijs in 
deze sector teneinde de met de bio-
economie gepaard gaande 
maatschappelijke veranderingen aan te 
pakken, het concurrentievermogen, de 
groei en de werkgelegenheidsverruiming 
te bevorderen, aan de behoeften van de 
sector te voldoen en ervoor te zorgen dat 
vaardigheden en banen beter op elkaar 
zijn afgestemd;

Or. en

Amendement 47
Claude Gruffat

Ontwerpadvies
Paragraaf 6
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Ontwerpadvies Amendement

6. hoopt dat de circulaire economie er 
middels de versterking van regionale en 
plaatselijke voedselsystemen toe zal 
bijdragen dat landbouw en voeding 
opnieuw lokaler worden;

6. hoopt dat de circulaire economie er 
middels de versterking van regionale en 
plaatselijke voedselsystemen toe zal 
bijdragen dat landbouw en voeding 
opnieuw lokaler worden, en de 
diversificatie en complementariteit van de 
productie op en tussen de 
landbouwbedrijven zal bevorderen;

Or. fr

Amendement 48
Dan-Ştefan Motreanu, Asim Ademov, Marlene Mortler, Anne Sander, Daniel Buda, 
Benoît Lutgen, Simone Schmiedtbauer

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. hoopt dat de circulaire economie er 
middels de versterking van regionale en 
plaatselijke voedselsystemen toe zal 
bijdragen dat landbouw en voeding 
opnieuw lokaler worden;

6. hoopt dat de circulaire economie er 
middels de versterking van regionale en 
plaatselijke voedselsystemen toe zal 
bijdragen dat landbouw en voeding 
opnieuw lokaler worden en dat op die 
manier eerlijke prijzen voor producenten 
worden gegarandeerd en de band tussen 
de voedselproducten en hun plaats van 
herkomst wordt versterkt, terwijl de 
plattelandsgebieden behouden blijven en 
zich ontwikkelen;

Or. en

Amendement 49
Anne Sander

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. hoopt dat de circulaire economie er 6. hoopt dat de circulaire economie er 
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middels de versterking van regionale en 
plaatselijke voedselsystemen toe zal 
bijdragen dat landbouw en voeding 
opnieuw lokaler worden;

middels de versterking van regionale en 
plaatselijke voedselsystemen toe zal 
bijdragen dat de landbouw- en 
voedselproductie opnieuw lokaler worden 
en ook zal bijdragen aan de 
herwaardering van het beroep van 
landbouwer;

Or. fr

Amendement 50
Asger Christensen, Hilde Vautmans, Irène Tolleret, Atidzhe Alieva-Veli, Ulrike Müller, 
Martin Hlaváček, Fredrick Federley, Elsi Katainen

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. hoopt dat de circulaire economie er 
middels de versterking van regionale en 
plaatselijke voedselsystemen toe zal 
bijdragen dat landbouw en voeding 
opnieuw lokaler worden;

6. wijst op het potentieel van een 
volledig ten uitvoer gelegde circulaire 
economie om bij te dragen aan de 
diversificatie van het inkomen van 
landbouwers, en op de bijdrage die zij 
stroomafwaarts in de plattelandseconomie 
kan leveren en die zowel de landbouw als 
de plattelandsgemeenschappen ten goede 
zal komen;

Or. en

Amendement 51
Carmen Avram, Juozas Olekas

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. hoopt dat de circulaire economie er 
middels de versterking van regionale en 
plaatselijke voedselsystemen toe zal 
bijdragen dat landbouw en voeding 
opnieuw lokaler worden;

6. hoopt dat de circulaire economie er 
middels de versterking van regionale en 
plaatselijke voedselsystemen toe zal 
bijdragen dat hulpbronnen efficiënter 
worden gebruikt en de landbouw en 
voedselproductie op lokaal niveau worden 
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bevorderd;

Or. en

Amendement 52
Hilde Vautmans, Atidzhe Alieva-Veli

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. hoopt dat de circulaire economie er 
middels de versterking van regionale en 
plaatselijke voedselsystemen toe zal 
bijdragen dat landbouw en voeding 
opnieuw lokaler worden;

6. hoopt dat de circulaire economie 
zal bijdragen aan de versterking van 
regionale en plaatselijke voedselsystemen, 
wat op zijn beurt de positie van de 
landbouwer in het voedselsysteem zou 
kunnen versterken;

Or. en

Amendement 53
Ivo Hristov

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. hoopt dat de circulaire economie 
er middels de versterking van regionale en 
plaatselijke voedselsystemen toe zal 
bijdragen dat landbouw en voeding 
opnieuw lokaler worden;

6. benadrukt de bijdrage die 
nationale, regionale en lokale overheden 
moeten leveren aan de versterking van 
regionale en plaatselijke voedselsystemen 
in de circulaire economie;

Or. bg

Amendement 54
Asger Christensen, Hilde Vautmans, Irène Tolleret, Atidzhe Alieva-Veli, Ulrike Müller, 
Fredrick Federley

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

6 bis. merkt op dat binnen de bredere 
circulaire economie het gebruik van 
koolstofverwijdering en een hogere 
circulariteit van koolstof, met volledige 
inachtneming van de 
biodiversiteitsdoelstellingen, moeten 
worden gestimuleerd; verzoekt de 
Commissie om te verkennen hoe een 
regelgevend kader kan worden ontwikkeld 
voor de certificering van 
koolstofverwijderingen op basis van een 
robuuste en transparante 
koolstofboekhouding waarmee de 
echtheid van de koolstofverwijderingen 
wordt gemonitord en geverifieerd;

Or. en

Amendement 55
Dan-Ştefan Motreanu, Asim Ademov, Marlene Mortler, Anne Sander, Daniel Buda, 
Benoît Lutgen, Simone Schmiedtbauer

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. benadrukt het belang van de 
circulaire economie voor de bevordering 
van de sociale en territoriale cohesie op 
het platteland;

Or. en

Amendement 56
Asger Christensen, Hilde Vautmans, Irène Tolleret, Ulrike Müller, Martin Hlaváček, 
Fredrick Federley, Atidzhe Alieva-Veli

Ontwerpadvies
Paragraaf 7
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Ontwerpadvies Amendement

7. steunt de Commissie in haar wens 
om consumenten beter te informeren over 
voedings- en milieuclaims, en dringt aan 
op een etikettering betreffende residuen in 
levensmiddelen;

Schrappen

Or. en

Amendement 57
Sylvia Limmer

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. steunt de Commissie in haar wens 
om consumenten beter te informeren over 
voedings- en milieuclaims, en dringt aan 
op een etikettering betreffende residuen in 
levensmiddelen;

7. steunt de Commissie in haar wens 
om consumenten beter te informeren over 
voedings- en milieuclaims, en dringt aan 
op een etikettering betreffende residuen in 
levensmiddelen; is van mening dat een zo 
nauwkeurig mogelijke vermelding van de 
plaatsen van herkomst kan bijdragen tot 
het herstel van de noodzakelijke 
vertrouwensrelatie tussen producenten en 
consumenten; acht het daartoe 
noodzakelijk dat Verordening (EU) 
nr. 1169/2011 betreffende de verstrekking 
van voedselinformatie aan consumenten 
wordt herzien overeenkomstig de 
rechtspraak van het Hof van Justitie van 
de Europese Unie in zaak C-485/18;

Or. de

Amendement 58
Claude Gruffat

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement
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7. steunt de Commissie in haar wens 
om consumenten beter te informeren over 
voedings- en milieuclaims, en dringt aan 
op een etikettering betreffende residuen in 
levensmiddelen;

7. steunt de Commissie in haar wens 
om consumenten beter te informeren door 
de etikettering over de oorsprong en over 
voedings- en milieuclaims te verbeteren, 
en dringt tevens aan op een etikettering 
betreffende residuen, met name van 
bestrijdingsmiddelen, in levensmiddelen;

Or. fr

Amendement 59
Marlene Mortler, Peter Jahr, Norbert Lins

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. steunt de Commissie in haar wens 
om consumenten beter te informeren over 
voedings- en milieuclaims, en dringt aan 
op een etikettering betreffende residuen in 
levensmiddelen;

7. steunt de Commissie in haar wens 
om consumenten beter te informeren over 
voedings- en milieuclaims;

Or. de

Amendement 60
Dan-Ştefan Motreanu, Asim Ademov, Marlene Mortler, Daniel Buda, Simone 
Schmiedtbauer

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. steunt de Commissie in haar wens 
om consumenten beter te informeren over 
voedings- en milieuclaims, en dringt aan 
op een etikettering betreffende residuen in 
levensmiddelen;

7. steunt de Commissie in haar wens 
om consumenten beter te informeren over 
voedings- en milieuclaims;

Or. en
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Amendement 61
Anne Sander

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. steunt de Commissie in haar wens 
om consumenten beter te informeren over 
voedings- en milieuclaims, en dringt aan 
op een etikettering betreffende residuen in 
levensmiddelen;

7. steunt de Commissie in haar wens 
om consumenten beter te informeren over 
voedings- en milieuclaims, en dringt aan 
op een vrijwillige etikettering ter 
bevordering van de duurzaamheid van de 
producten;

Or. fr

Amendement 62
Veronika Vrecionová, Ruža Tomašić, Pietro Fiocchi, Mazaly Aguilar

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. steunt de Commissie in haar wens 
om consumenten beter te informeren over 
voedings- en milieuclaims, en dringt aan 
op een etikettering betreffende residuen in 
levensmiddelen;

7. steunt de Commissie in haar 
inspanningen om reeds bestaande 
wetgeving inzake voedseletikettering1 bis 
beter uit te voeren;

_________________
1 bis De verplichting om alle ingrediënten 
te vermelden bestaat al. Dit wordt grondig 
uitgevoerd. Het probleem is dat de 
vermelding in zeer kleine letters staat en 
voor de oudere bevolking onmogelijk te 
lezen is. Elke onnodige informatie op het 
etiket vormt een verdere complicatie.

Or. en

Amendement 63
Asger Christensen, Hilde Vautmans, Irène Tolleret, Ulrike Müller, Fredrick Federley, 
Atidzhe Alieva-Veli
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Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. wijst op het recht van 
consumenten op meer precieze informatie 
over de milieueffecten van producten, en 
steunt de Commissie in haar 
inspanningen om voorstellen te doen om 
groene claims te onderbouwen met 
gedegen, nauwkeurige en 
geharmoniseerde berekeningsmethoden; 
onderstreept dat deze 
berekeningsmethoden groene 
productiemethoden moeten stimuleren en 
rekening moeten houden met de 
inspanningen van eerstkomers;

Or. en

Amendement 64
Marlene Mortler, Peter Jahr, Norbert Lins, Christine Schneider

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om te investeren in nieuwe 
initiatieven op het gebied van de 
circulaire economie teneinde een betere 
infrastructuur met betrekking tot de 
circulaire economie op te zetten;

Or. de

Amendement 65
Dan-Ştefan Motreanu, Asim Ademov, Marlene Mortler, Anne Sander, Simone 
Schmiedtbauer

Ontwerpadvies
Paragraaf 8
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Ontwerpadvies Amendement

8. pleit voor meer preventie in de 
strijd tegen voedselverlies en 
voedselverspilling;

8. pleit voor meer preventie in de 
strijd tegen voedselverlies en 
voedselverspilling; verzoekt de Commissie 
om een duidelijk onderscheid te maken 
tussen wat “vermijdbaar” is (verspilling) 
en wat “onvermijdbaar” is (verlies), 
aangezien de landbouwproductie 
onderhevig is aan verschillende factoren 
waarover de landbouwers geen controle 
uitoefenen, zoals ongunstige 
weersomstandigheden en 
klimaatverandering, plagen en ziekten, en 
marktverstoringen;

Or. en

Amendement 66
Asger Christensen, Hilde Vautmans, Irène Tolleret, Ulrike Müller, Martin Hlaváček, 
Fredrick Federley, Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. pleit voor meer preventie in de 
strijd tegen voedselverlies en 
voedselverspilling;

8. pleit voor meer preventie in de 
strijd tegen voedselverlies en 
voedselverspilling; benadrukt dat 
voedselverspilling enorme gevolgen heeft 
voor het milieu, bijdraagt aan 
klimaatverandering en een verspilling 
vormt van schaarse hulpbronnen als land, 
energie en water; dringt er daarom bij de 
Commissie op aan om via de “van boer tot 
bord”-strategie snel met voorstellen te 
komen met het oog op de verwezenlijking 
van de doelstelling om de 
voedselverspilling tegen 2030 te halveren;

Or. en

Amendement 67
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Juozas Olekas, Tonino Picula, Ivo Hristov, Paolo De Castro

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. pleit voor meer preventie in de 
strijd tegen voedselverlies en 
voedselverspilling;

8. pleit voor meer preventie in de 
strijd tegen voedselverlies en 
voedselverspilling, in alle onderdelen van 
de voedselvoorzieningsketen, met inbegrip 
van de verwerking en de detailhandel; 
roept op tot verdere maatregelen ter 
ondersteuning van de verkorting van de 
voedselvoorzieningsketen, waardoor het 
aantal fasen waarin voedselafval wordt 
geproduceerd, wordt verminderd;

Or. en

Amendement 68
Marlene Mortler, Peter Jahr, Norbert Lins

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. pleit voor meer preventie in de 
strijd tegen voedselverlies en 
voedselverspilling;

8. pleit voor meer preventie in de 
strijd tegen voedselverlies en 
voedselverspilling; wijst erop dat 
duurzame en op de behoeften afgestemde 
voedselverpakkingen voedselbederf en 
verlies van hulpbronnen voorkomen en zo 
bijdragen aan de vermindering van 
voedselafval;

Or. de

Amendement 69
Claude Gruffat

Ontwerpadvies
Paragraaf 8
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Ontwerpadvies Amendement

8. pleit voor meer preventie in de 
strijd tegen voedselverlies en 
voedselverspilling;

8. pleit voor een hiërarchie in de 
maatregelen ter bestrijding van 
voedselverspilling: er moet prioriteit 
worden gegeven aan preventie, vervolgens 
aan afzetmogelijkheden voor 
levensmiddelen door middel van donatie 
of verwerking, en ten slotte aan het 
gebruik van voedsel voor veevoer en 
energieopwekking;

Or. fr

Amendement 70
Ivo Hristov

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. pleit voor meer preventie in de 
strijd tegen voedselverlies en 
voedselverspilling;

8. pleit voor meer preventie in de 
strijd tegen voedselverlies en 
voedselverspilling, zowel door intensievere 
campagnes onder burgers als door 
passende maatregelen en initiatieven voor 
voedselproducenten, de 
voedselverwerkende industrie en 
handelaren;

Or. bg

Amendement 71
Marlene Mortler, Peter Jahr, Norbert Lins, Christine Schneider

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. wijst erop dat voedselverpakkingen 
belangrijke functies vervullen en dienen 
om de hygiëne, de kwaliteit en de 
duurzaamheid van producten alsmede de 



PE658.983v01-00 38/51 AM\1215645NL.docx

NL

communicatie over producten te 
waarborgen; verzoekt de Commissie om 
met deze functies van 
voedselverpakkingen rekening te houden 
bij de verwezenlijking van de 
doelstellingen van het nieuwe actieplan 
voor de circulaire economie;

Or. de

Amendement 72
Dan-Ştefan Motreanu, Asim Ademov, Marlene Mortler, Benoît Lutgen, Simone 
Schmiedtbauer

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. benadrukt dat verpakking van 
essentieel belang is, in het bijzonder voor 
voedselveiligheid en hygiëne; verzoekt de 
Europese Commissie nieuwe wetgeving 
voor te stellen om oververpakking en 
afvalproductie aan te pakken en steun te 
verlenen aan de totstandbrenging van een 
geïntegreerde interne markt voor 
secundaire grondstoffen en bijproducten;

Or. en

Amendement 73
Asger Christensen, Hilde Vautmans, Irène Tolleret, Atidzhe Alieva-Veli, Ulrike Müller, 
Martin Hlaváček, Fredrick Federley, Elsi Katainen

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. beklemtoont dat er met het oog op 
de vermindering van voedselverspilling in 
de productiefase innovatieve technieken 
en technologieën moeten worden gebruikt 
om de prestaties in het veld te 
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optimaliseren en producten die niet aan 
de marktnormen voldoen om te vormen 
tot verwerkte goederen;

Or. en

Amendement 74
Asger Christensen, Hilde Vautmans, Irène Tolleret, Ulrike Müller, Martin Hlaváček, 
Fredrick Federley, Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 ter. wijst op de voordelen van 
samenwerking en digitalisering, die een 
betere toegang tot gegevens en 
vraagprognoses mogelijk maken, alsook 
de ontwikkeling van programma’s voor 
vroegtijdige productie voor landbouwers, 
zodat ze hun productie beter kunnen 
afstemmen op de vraag, beter kunnen 
coördineren met de andere sectoren van 
de voedselvoorzieningsketen en verspilling 
tot het minimum kunnen beperken; 
benadrukt dat de vermindering van 
onvermijdbare voedselverspilling een 
grote uitdaging blijkt, en dat een 
doeltreffend gebruik van voedselafval, 
onder meer in de bio-economie, daarom 
moet worden bevorderd;

Or. en

Amendement 75
Marlene Mortler, Peter Jahr, Norbert Lins, Christine Schneider

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 ter. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om te investeren in nieuwe 
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recyclingtechnologieën, en dringt erop 
aan dat de technische ontwikkeling van 
sorteer- en recyclingfaciliteiten, hun 
infrastructuur en terugwinningsstructuur 
en hun technische middelen worden 
geoptimaliseerd en bevorderd;

Or. de

Amendement 76
Asger Christensen, Hilde Vautmans, Irène Tolleret, Ulrike Müller, Martin Hlaváček, 
Fredrick Federley, Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 quater. wijst op het potentieel 
binnen de circulaire economie voor 
optimalisering van het gebruik van 
voedsel dat onvermijdbaar verloren gaat 
of wordt weggegooid en van bijproducten 
van de voedselvoorzieningsketen, met 
name die van dierlijke oorsprong, in 
toepassingen als voederproductie, 
recycling van nutriënten en productie van 
bodemverbeteraars, en op het belang 
daarvan voor de primaire productie;

Or. en

Amendement 77
Marlene Mortler, Peter Jahr, Norbert Lins, Christine Schneider

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 quater. verzoekt de Commissie om 
werk te maken van een uniform 
identificatiesysteem voor 
recyclingsystemen;



AM\1215645NL.docx 41/51 PE658.983v01-00

NL

Or. de

Amendement 78
Asger Christensen, Hilde Vautmans, Irène Tolleret, Atidzhe Alieva-Veli, Ulrike Müller, 
Martin Hlaváček, Fredrick Federley, Elsi Katainen

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 quinquies. wijst op het potentieel voor 
optimalisering van voormalige 
voedingsmiddelen en bijproducten van de 
voedselvoorzieningsketen in de 
voederproductie, en op het belang 
daarvan voor de primaire productie; 
dringt aan op een benadering waarbij 
meerdere belanghebbenden betrokken 
zijn, om onverkochte, onverbruikte en 
oneetbare voedingsmiddelen te 
verzamelen en te verleggen naar de 
voederproductie; verzoekt de Commissie 
derhalve ook om de wettelijke obstakels te 
analyseren die in de weg staan aan het 
gebruik van voormalige voedingsmiddelen 
voor voederproductie en om onderzoek op 
dit gebied te bevorderen, en benadrukt 
tegelijkertijd de noodzaak van verhoogde 
traceerbaarheid, naleving van 
bioveiligheidsnormen en de toepassing 
van procedés voor afvalscheiding en -
behandeling die elk risico voor de 
voedselveiligheid volledig uitsluiten;

Or. en

Amendement 79
Marlene Mortler, Peter Jahr, Norbert Lins, Christine Schneider

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement
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8 quinquies. verzoekt de Commissie om 
een effectbeoordeling uit te voeren van de 
economische effecten van alle geplande 
maatregelen in het kader van het nieuwe 
actieplan voor de circulaire economie, 
zodat bestaande en toekomstige innovatie-
initiatieven van ondernemingen niet in 
gevaar komen;

Or. de

Amendement 80
Claude Gruffat

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. roept op tot het gebruik van 
biogebaseerde en biologisch afbreekbare 
materialen voor kunststoffen in de 
landbouw;

9. roept ertoe op om in heel Europa 
inzamelings-, sorteer- en 
recyclingkanalen voor landbouwafval op 
te zetten op basis van de gedeelde 
verantwoordelijkheid van alle actoren, 
landbouwers, distributeurs en 
fabrikanten; is bovendien van mening dat 
de ontwerpstrategie van de Commissie 
voor kunststofafval zeer nuttig is voor de 
landbouw, waar nog vooruitgang moet 
worden geboekt bij de recycling van 
kunststoffen in de landbouw, aangezien 
dit vaak moeilijk en duur is; pleit voor een 
verbod op kunststoffolie dat onder invloed 
van zuurstof uiteen kan vallen en voor het 
gebruik van biogebaseerde en biologisch 
afbreekbare materialen die voldoen aan de 
Europese normen ter beperking van afval 
en bodemverontreiniging in het bijzonder;

Or. fr

Amendement 81
Asger Christensen, Hilde Vautmans, Irène Tolleret, Ulrike Müller, Martin Hlaváček, 
Fredrick Federley, Atidzhe Alieva-Veli
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Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. roept op tot het gebruik van 
biogebaseerde en biologisch afbreekbare 
materialen voor kunststoffen in de 
landbouw;

9. roept op tot het gebruik van 
biogebaseerde en biologisch afbreekbare 
materialen voor kunststoffen in de 
landbouw; onderstreept de noodzaak van 
een duidelijke etikettering voor 
kunststoffen die biologisch afbreekbaar 
zijn en voor kunststoffen die slechts 
biogebaseerd zijn maar niet biologisch 
afbreekbaar; is verheugd over het 
voornemen om een beleidskader te 
ontwikkelen met betrekking tot de 
verwerving, de etikettering en het gebruik 
van biogebaseerde kunststoffen, en 
benadrukt dat niet-voedingsgewassen, 
afvalproducten en nevenstromen van de 
agrovoedingsmiddelensector de 
belangrijkste bron voor biokunststoffen 
moeten zijn;

Or. en

Amendement 82
Veronika Vrecionová, Ruža Tomašić, Pietro Fiocchi, Mazaly Aguilar

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. roept op tot het gebruik van 
biogebaseerde en biologisch afbreekbare 
materialen voor kunststoffen in de 
landbouw;

9. is van mening dat landbouwgrond 
in de eerste plaats bestemd is voor de 
productie van levensmiddelen en 
diervoeder, en dat biogebaseerde en 
biologisch afbreekbare materialen voor 
kunststoffen in de landbouw voornamelijk 
moeten worden geproduceerd uit 
landbouwafval of ander afvalmateriaal;

Or. en
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Amendement 83
Hilde Vautmans, Ulrike Müller, Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. roept op tot het gebruik van 
biogebaseerde en biologisch afbreekbare 
materialen voor kunststoffen in de 
landbouw;

9. steunt het gebruik van 
biogebaseerde en biologisch afbreekbare 
materialen voor kunststoffen in de 
landbouw waar dat mogelijk is;

Or. en

Amendement 84
Claude Gruffat

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 bis. ondersteunt alle initiatieven op het 
gebied van afvalpreventie en -beheer in de 
specificaties van producten die onder 
Europese en nationale kwaliteitslabels 
vallen;

Or. fr

Amendement 85
Sylvia Limmer

Ontwerpadvies
Paragraaf 10

Ontwerpadvies Amendement

10. wijst op het bestaan van oude 
landbouwgebouwen die niet langer 
worden gebruikt en waarvan de afbraak 
ernstige financiële problemen oplevert 
(onder meer als gevolg van de 
aanwezigheid van asbest).

Schrappen
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Or. de

Amendement 86
Dan-Ştefan Motreanu, Asim Ademov, Marlene Mortler, Daniel Buda

Ontwerpadvies
Paragraaf 10

Ontwerpadvies Amendement

10. wijst op het bestaan van oude 
landbouwgebouwen die niet langer worden 
gebruikt en waarvan de afbraak ernstige 
financiële problemen oplevert (onder meer 
als gevolg van de aanwezigheid van 
asbest).

10. wijst op het bestaan van oude 
landbouwgebouwen die niet langer worden 
gebruikt en waarvan de afbraak ernstige 
financiële problemen oplevert (onder meer 
als gevolg van de aanwezigheid van 
asbest), en op de algemene noodzaak van 
een transitie naar een duurzame en meer 
circulaire economie bij de verwerving en 
vervaardiging van bouwproducten en -
materialen die in de landbouwsector 
worden gebruikt.

Or. en

Amendement 87
Juozas Olekas, Tonino Picula, Ivo Hristov, Paolo De Castro

Ontwerpadvies
Paragraaf 10

Ontwerpadvies Amendement

10. wijst op het bestaan van oude 
landbouwgebouwen die niet langer worden 
gebruikt en waarvan de afbraak ernstige 
financiële problemen oplevert (onder meer 
als gevolg van de aanwezigheid van 
asbest).

10. wijst op het bestaan van oude 
landbouwgebouwen die niet langer worden 
gebruikt en waarvan de afbraak ernstige 
financiële problemen oplevert (onder meer 
als gevolg van de aanwezigheid van 
asbest), voordat er een nieuwe 
bestemming kan worden gegeven aan deze 
gebouwen of de ruimte die ze innemen;

Or. en
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Amendement 88
Simone Schmiedtbauer, Norbert Lins, Anne Sander, Marlene Mortler, Dan-Ştefan 
Motreanu

Ontwerpadvies
Paragraaf 10

Ontwerpadvies Amendement

10. wijst op het bestaan van oude 
landbouwgebouwen die niet langer worden 
gebruikt en waarvan de afbraak ernstige 
financiële problemen oplevert (onder meer 
als gevolg van de aanwezigheid van 
asbest).

10. wijst op het bestaan van oude 
landbouwgebouwen die niet langer worden 
gebruikt en waarvan de afbraak ernstige 
financiële problemen oplevert;

Or. en

Amendement 89
Claude Gruffat

Ontwerpadvies
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

10 bis. is van mening dat alle innovaties 
op het gebied van de circulaire economie 
moeten worden onderworpen aan EU-
wetgeving en moeten voldoen aan de 
beginselen van de Green Deal, en dat zij 
het milieu, de biodiversiteit en de 
gezondheid niet mogen schaden 
overeenkomstig het voorzorgsbeginsel.

Or. fr

Amendement 90
Juozas Olekas, Tonino Picula, Ivo Hristov, Paolo De Castro, Carmen Avram

Ontwerpadvies
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement
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10 bis. dringt erop aan dat in brede kring 
wordt erkend dat vooral jonge 
landbouwers belangrijk zijn voor de 
ontwikkeling van een circulaire economie, 
en dat de noodzakelijke generatiewissel op 
het platteland door voldoende 
maatregelen wordt ondersteund;

Or. en

Amendement 91
Veronika Vrecionová, Ruža Tomašić, Mazaly Aguilar

Ontwerpadvies
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

10 bis dringt erop aan dat aandacht 
wordt besteed aan waterretentie in het 
landschap op twee niveaus: technisch, 
bijv. vijvers, en biologisch, bijv. door het 
telen van gewassen met een groter 
wortelstelsel;

Or. en

Amendement 92
Simone Schmiedtbauer, Norbert Lins, Anne Sander, Marlene Mortler, Petri Sarvamaa, 
Herbert Dorfmann, Dan-Ştefan Motreanu

Ontwerpadvies
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

10 bis. pleit voor de bevordering van 
duurzame producten op basis van hout 
om CO2-intensieve materialen te 
vervangen en om CO2 op de lange termijn 
op te slaan;

Or. en



PE658.983v01-00 48/51 AM\1215645NL.docx

NL

Amendement 93
Juozas Olekas, Tonino Picula, Ivo Hristov, Paolo De Castro, Carmen Avram

Ontwerpadvies
Paragraaf 10 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

10 ter. neemt kennis van de 
mogelijkheden die de circulaire economie 
kan creëren voor kleine en middelgrote 
landbouwers, en van hun belang voor de 
transitie naar een meer inclusieve, 
duurzame, milieu- en klimaatvriendelijke 
voedselvoorzieningsketen;

Or. en

Amendement 94
Simone Schmiedtbauer, Norbert Lins, Anne Sander, Marlene Mortler, Petri Sarvamaa, 
Herbert Dorfmann, Dan-Ştefan Motreanu

Ontwerpadvies
Paragraaf 10 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

10 ter. benadrukt de rol van bio-energie 
afkomstig van bosresiduen en opkomende 
calamiteiten als duurzame hulpbron voor 
een klimaatvriendelijke 
energievoorziening en vervanging van 
fossiele brandstoffen;

Or. en

Amendement 95
Veronika Vrecionová, Ruža Tomašić, Mazaly Aguilar

Ontwerpadvies
Paragraaf 10 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

10 ter. merkt op dat alle inspanningen die 



AM\1215645NL.docx 49/51 PE658.983v01-00

NL

in dit verband worden geleverd, in 
overeenstemming moeten zijn met de ISO-
norm TC 323.

Or. en

Amendement 96
Simone Schmiedtbauer, Norbert Lins, Anne Sander, Marlene Mortler, Petri Sarvamaa, 
Herbert Dorfmann, Dan-Ştefan Motreanu

Ontwerpadvies
Paragraaf 10 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

10 quater. is van mening dat de 
eerbiediging van de eigendomsrechten 
van land- en bosbouwbedrijven en de 
vergoeding voor de in het kader van 
natuurbehoud verrichte diensten moeten 
worden gehandhaafd en verhoogd;

Or. en

Amendement 97
Juozas Olekas, Tonino Picula, Ivo Hristov, Paolo De Castro, Carmen Avram

Ontwerpadvies
Paragraaf 10 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

10 quater. benadrukt het belang van 
onderzoek en ontwikkeling op het gebied 
van nieuwe duurzame 
landbouwtechnologieën en de noodzaak 
voor landbouwers, met name kleine en 
middelgrote landbouwers, om gemakkelijk 
toegang te hebben tot deze technologieën;

Or. en

Amendement 98
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Juozas Olekas, Tonino Picula, Carmen Avram

Ontwerpadvies
Paragraaf 10 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

10 quinquies. roept op tot erkenning van 
landbouwsectoren die al werken volgens 
de beginselen van de circulaire economie, 
zoals de pelsdierhouderij, de productie 
van biogas en andere sectoren die 
gebruikmaken van landbouw- en 
voedselafval;

Or. en

Amendement 99
Simone Schmiedtbauer, Norbert Lins, Anne Sander, Marlene Mortler, Petri Sarvamaa, 
Herbert Dorfmann, Dan-Ştefan Motreanu

Ontwerpadvies
Paragraaf 10 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

10 quinquies. is van mening dat de 
bevordering van de houtsector de bio- en 
recyclingeconomie in de gehele EU en de 
biogebaseerde industrie zal versterken;

Or. en

Amendement 100
Juozas Olekas, Tonino Picula, Paolo De Castro, Carmen Avram

Ontwerpadvies
Paragraaf 10 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

10 sexies. dringt aan op de 
ontwikkeling van een regio-
overschrijdend programma voor 
biogasproductiebedrijven, die 
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landbouwafval, voedselafval en groen 
huishoudelijk afval dichter bij de bron 
zouden kunnen gebruiken en tegelijkertijd 
de broodnodige werkgelegenheid in de 
regio’s zouden kunnen creëren;

Or. en

Amendement 101
Simone Schmiedtbauer, Norbert Lins, Anne Sander, Marlene Mortler, Herbert 
Dorfmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 10 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

10 sexies. benadrukt dat er 
onmiddellijk maatregelen moeten worden 
genomen met betrekking tot de uitfasering 
van fossiele brandstoffen uit het 
energiesysteem, teneinde de 
klimaatdoelstellingen van de EU 
(koolstofneutraliteit) in 2040 te bereiken.

Or. en

Amendement 102
Juozas Olekas, Tonino Picula, Ivo Hristov, Paolo De Castro

Ontwerpadvies
Paragraaf 10 septies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

10 septies. roept op tot integratie van 
de blauwe bio-economie in de 
actieplannen voor de circulaire economie.

Or. en


