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SUGGESTIES

De Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling verzoekt de bevoegde Commissie 
milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

1. benadrukt de belangrijke rol die de landbouwers spelen bij de voedselproductie en hoe 
sterk deze afhankelijk is van de natuurlijke hulpbronnen zoals bodem, water en bossen; 
erkent dat bossen multifunctioneel zijn;

2. merkt op dat de rol van de landbouw groter wordt omdat voor de groeiende 
wereldbevolking een verhoogde voedselproductie nodig is; is daarom van mening dat 
bij alle verdere acties aandacht moet worden besteed aan kwesties als het voorkomen 
van niet-duurzaam bodemgebruik en -beheer, het omgaan met natuurlijke verstoringen 
en het beperken van de klimaatverandering;

3. benadrukt dat de consumptie van duurzaam verkregen goederen moet worden bevorderd 
door een etiketterings- en certificeringssysteem in te voeren voor ontbossingsvrije 
producten die in de EU worden ingevoerd en door het ontbossingsvrije aspect in de 
handelsovereenkomsten en andere multilaterale overeenkomsten van de EU op te 
nemen;

4. benadrukt dat er nog aanzienlijke vooruitgang moet worden geboekt bij het ontwikkelen 
en uitvoeren van een EU-strategie voor plantaardige eiwitten en bij het waarborgen van 
de productie van robuuste plantaardige eiwitten binnen de EU;

5. spoort de Commissie aan ervoor te zorgen dat een multistakeholderplatform van alle 
relevante belanghebbenden in het rechtskader wordt opgenomen;

6. benadrukt het belang van de verdere ontwikkeling van bestaande systemen zoals het 
Flegt-actieplan om de overdracht van kennis en onderwijs voor partners buiten de EU 
mogelijk te maken;

7. is van mening dat de oorzaken van ontbossing moeten worden aangepakt in het 
EU-beleid, zodat de samenhang tussen de voor bossen relevante beleidsmaatregelen 
wordt gewaarborgd, zodat de druk op bossen wordt verminderd door binnen en buiten 
de EU een meer innovatieve en efficiënte landbouw te ontwikkelen, en zodat het 
voedselverlies in de hele voedselketen vermindert dankzij nieuwe technologieën; is van 
mening dat de grote vraag naar voedsel moet worden aangepakt door middel van 
technische bijstand, samenwerking tussen landbouworganisaties en kennisoverdracht;

8. benadrukt het belang van duurzaam bosbeheer binnen de EU en in derde landen als een 
essentiële factor om de inkomsten voor boseigenaren en landbouwers die aan 
boslandbouw doen te waarborgen en om de veerkracht van de bossen te verbeteren.


