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Amendement 1
Danilo Oscar Lancini, Marco Campomenosi, Roman Haider, Markus Buchheit, Jean-
Lin Lacapelle

Ontwerpadvies
Overweging A (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A. (nieuw) overwegende dat de waarde 
van de totale handel in landbouwgoederen 
tussen de EU en de rest van de wereld in 
2019 325 miljard EUR bedroeg en 
resulteerde in een handelsoverschot van 
39 miljard EUR1 bis;
_________________
1 bis https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php?title=Extra-
EU_trade_in_agricultural_goods#EU_tra
de_in_agricultural_products:_surplus_of
_.E2.82.AC39_billion

Or. en

Amendement 2
Jérémy Decerle, Marie-Pierre Vedrenne, Samira Rafaela, Nicola Danti, Jordi Cañas

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt dat voor het EU-
handelsbeleid een belangrijke rol is 
weggelegd bij de transitie naar duurzamere 
agrovoedingssystemen, in 
overeenstemming met de Overeenkomst 
van Parijs en de Europese Green Deal;

1. verzoekt de Commissie de 
handelsaspecten van de “van boer tot 
bord”-strategie te versterken om ervoor te 
zorgen dat het EU-handelsbeleid strookt 
met de eisen die aan EU-producenten 
worden gesteld op het gebied van 
traceerbaarheid, dierenwelzijn en 
duurzame ontwikkeling; benadrukt dat 
voor het EU-handelsbeleid een belangrijke 
rol is weggelegd bij de transitie naar 
duurzamere en veerkrachtigere 
agrovoedingssystemen, in 
overeenstemming met de Overeenkomst 
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van Parijs, de Europese Green Deal en de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen 
(SDG’s); benadrukt het belang van de 
multilaterale dialoog voor de 
verwezenlijking van deze doelstellingen 
door een degelijk governancekader voor 
eerlijke en duurzame handel tot stand te 
brengen en ervoor te zorgen dat niemand 
achterblijft;

Or. en

Amendement 3
Danilo Oscar Lancini, Marco Campomenosi, Markus Buchheit, Jean-Lin Lacapelle, 
Herve Juvin

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt dat voor het EU-
handelsbeleid een belangrijke rol is 
weggelegd bij de transitie naar duurzamere 
agrovoedingssystemen, in 
overeenstemming met de Overeenkomst 
van Parijs en de Europese Green Deal;

1. benadrukt dat voor het EU-
handelsbeleid een belangrijke rol is 
weggelegd bij de transitie naar duurzamere 
agrovoedingssystemen, zonder het 
concurrentievermogen van de Europese 
productie in gevaar te brengen; is van 
mening dat het EU-handelsbeleid erop 
gericht moet zijn de consument de beste 
producten te bieden en de Europese 
landbouwers en producenten daarbij 
centraal moet stellen; benadrukt dat 
binnenlands gerelateerd beleid en 
binnenlandse handel nooit praktijken 
mogen aanmoedigen die leiden tot een 
aanzienlijke toename van de invoer uit 
derde landen waar wellicht minder 
ambitieuze sociale, ecologische en 
sanitaire en fytosanitaire normen gelden;

Or. en

Amendement 4
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso
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Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt dat voor het EU-
handelsbeleid een belangrijke rol is 
weggelegd bij de transitie naar duurzamere 
agrovoedingssystemen, in 
overeenstemming met de Overeenkomst 
van Parijs en de Europese Green Deal;

1. benadrukt dat voor het EU-
handelsbeleid een belangrijke rol is 
weggelegd bij de transitie naar duurzamere 
agrovoedingssystemen vanuit ecologisch, 
sociaal en economisch oogpunt, in 
overeenstemming met de Overeenkomst 
van Parijs en de Europese Green Deal; is 
van mening dat het handelsbeleid een 
integrerend deel uitmaakt van de 
uitvoering van de “van boer tot bord”-
strategie en noodzakelijk is om de 
kwaliteit van de Europese producten te 
beschermen, zodat de Europese 
producenten kunnen concurreren met het 
mondiale levensmiddelenaanbod;

Or. it

Amendement 5
Seán Kelly

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt dat voor het EU-
handelsbeleid een belangrijke rol is 
weggelegd bij de transitie naar duurzamere 
agrovoedingssystemen, in 
overeenstemming met de Overeenkomst 
van Parijs en de Europese Green Deal;

1. benadrukt dat voor het EU-
handelsbeleid een belangrijke rol is 
weggelegd bij de transitie naar duurzamere 
agrovoedingssystemen, in 
overeenstemming met de Overeenkomst 
van Parijs en de Europese Green Deal; 
wijst op de actieve betrokkenheid van de 
landbouwsector bij klimaatactie en erkent 
het volledige potentieel van heggen, 
bossen en graslanden om als koolstofput 
te fungeren;

Or. en
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Amendement 6
Sara Matthieu, Manuela Ripa

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt dat voor het EU-
handelsbeleid een belangrijke rol is 
weggelegd bij de transitie naar duurzamere 
agrovoedingssystemen, in 
overeenstemming met de Overeenkomst 
van Parijs en de Europese Green Deal;

1. benadrukt dat het EU-handelsbeleid 
een belangrijke rol kan spelen bij de 
transitie naar duurzamere 
agrovoedingssystemen, in 
overeenstemming met de Overeenkomst 
van Parijs en de Europese Green Deal; 
verwacht dat bij de lopende toetsing van 
het handelsbeleid de hoogste prioriteit 
wordt gegeven aan de verankering van het 
EU-handelsbeleid in de doelstellingen van 
de Europese Green Deal;

Or. en

Amendement 7
Sergio Berlato, Mazaly Aguilar

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt dat voor het EU-
handelsbeleid een belangrijke rol is 
weggelegd bij de transitie naar duurzamere 
agrovoedingssystemen, in 
overeenstemming met de Overeenkomst 
van Parijs en de Europese Green Deal;

1. benadrukt dat voor het EU-
handelsbeleid een belangrijke rol is 
weggelegd bij de transitie naar duurzamere 
agrovoedingssystemen, in 
overeenstemming met de Overeenkomst 
van Parijs en de Europese Green Deal; acht 
het echter noodzakelijk dat deze transitie 
met een aanvaardbare mate van 
geleidelijkheid verloopt;

Or. it

Amendement 8
Emmanuel Maurel
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Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt dat voor het EU-
handelsbeleid een belangrijke rol is 
weggelegd bij de transitie naar duurzamere 
agrovoedingssystemen, in 
overeenstemming met de Overeenkomst 
van Parijs en de Europese Green Deal;

1. benadrukt dat voor het EU-
handelsbeleid een belangrijke rol is 
weggelegd bij de transitie naar duurzamere 
agrovoedingssystemen, in 
overeenstemming met de Overeenkomst 
van Parijs, de door het Europees 
Parlement uitgeroepen 
klimaatnoodtoestand en de Europese 
Green Deal;

Or. fr

Amendement 9
Roman Haider

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt dat voor het EU-
handelsbeleid een belangrijke rol is 
weggelegd bij de transitie naar duurzamere 
agrovoedingssystemen, in 
overeenstemming met de Overeenkomst 
van Parijs en de Europese Green Deal;

1. benadrukt dat voor het EU-
handelsbeleid een belangrijke rol is 
weggelegd bij de transitie naar duurzamere 
agrovoedingssystemen en dat dit beleid 
derhalve ook in overeenstemming moet 
zijn met internationale overeenkomsten 
en afspraken, zoals de Overeenkomst van 
Parijs;

Or. de

Amendement 10
Urmas Paet

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt dat voor het EU- 1. benadrukt dat voor het EU-
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handelsbeleid een belangrijke rol is 
weggelegd bij de transitie naar duurzamere 
agrovoedingssystemen, in 
overeenstemming met de Overeenkomst 
van Parijs en de Europese Green Deal;

handelsbeleid een belangrijke rol is 
weggelegd bij de transitie naar duurzamere 
agrovoedingssystemen, in 
overeenstemming met de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen, de 
Overeenkomst van Parijs en de Europese 
Green Deal;

Or. en

Amendement 11
Mazaly Aguilar, Sergio Berlato, Emmanouil Fragkos, Witold Jan Waszczykowski

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt dat voor het EU-
handelsbeleid een belangrijke rol is 
weggelegd bij de transitie naar duurzamere 
agrovoedingssystemen, in 
overeenstemming met de Overeenkomst 
van Parijs en de Europese Green Deal;

1. benadrukt dat voor een nieuw 
model van het EU-handelsbeleid een 
belangrijke rol is weggelegd bij de transitie 
naar duurzamere agrovoedingssystemen, in 
overeenstemming met de Overeenkomst 
van Parijs en de Europese Green Deal;

Or. en

Amendement 12
Sara Matthieu, Manuela Ripa

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. merkt met bezorgdheid op dat 
onderzoek een verontrustend verband 
blijft leggen tussen zoönosen als COVID-
19 en ontbossing, klimaatverandering en 
verlies van biodiversiteit; merkt voorts met 
bezorgdheid op dat de commerciële 
exportgerichte landbouw nog steeds een 
belangrijke aanjager van de mondiale 
ontbossing is; onderstreept het belang van 
maatregelen die ervoor zorgen dat de 
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vraag in overeenstemming is met de 
duurzaamheidsdoelstellingen, aangezien 
de EU een belangrijke importeur is van 
grondstoffen die in verband worden 
gebracht met ontbossing, zoals soja, 
palmolie, eucalyptus, rubber, maïs, 
rundvlees, leder en cacao;

Or. en

Amendement 13
Jérémy Decerle, Marie-Pierre Vedrenne

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. wijst op het belang van 
agrovoedingssystemen als volwaardige 
component van het concept van een open 
strategische autonomie, aangezien zij 
zorgen voor voedselzekerheid, 
landbouwers een fatsoenlijk inkomen 
verschaffen, bewoners van plattelands- en 
afgelegen gebieden meer zeggenschap 
geven en bijdragen tot klimaatadaptatie 
en -mitigatie en tot de instandhouding van 
natuurlijke hulpbronnen en de 
biodiversiteit; beveelt aan het concept van 
een open strategische autonomie nader te 
integreren in het handelsbeleid van de 
Unie, bijvoorbeeld wat betreft de 
productie van plantaardige eiwitten;

Or. en

Amendement 14
Gabriel Mato, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement
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1 bis. benadrukt dat de Europese 
landbouw en veeteelt verantwoordelijk 
zijn voor 1 % van de wereldwijde 
broeikasgasemissies; verzoekt de 
Commissie het handelsbeleid te versterken 
om de samenwerking met derde landen te 
verbeteren en ambitieuze verbintenissen 
aan te gaan die vergelijkbaar zijn met de 
in de “van boer tot bord”-strategie 
vastgestelde verbintenissen, om zo bij te 
dragen tot de wereldwijde strijd tegen de 
klimaatverandering en het 
concurrentievermogen van de Europese 
landbouw in stand te houden;

Or. es

Amendement 15
Annie Schreijer-Pierik

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. beklemtoont dat de boer-tot-
bordstrategie moet voldoen aan artikel 2, 
lid 1, onder b, van de Overeenkomst van 
Parijs en daarom op geen enkele manier 
de handelsstromen en toeleveringsketens 
in gevaar mag brengen die belangrijk zijn 
voor de mondiale en Europese 
voedselproductie en voedselzekerheid;

Or. nl

Amendement 16
Mazaly Aguilar, Emmanouil Fragkos, Witold Jan Waszczykowski, Sergio Berlato

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. benadrukt dat het EU-
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handelsbeleid volledig moet worden 
herzien om het in overeenstemming te 
brengen met de Europese ambitie inzake 
de “van boer tot bord”-strategie en de 
biodiversiteitsstrategie; wijst erop dat de 
“van boer tot bord”-strategie niet 
geloofwaardig zal zijn als het 
handelsbeleid inzake landbouwproducten 
niet grondig wordt gewijzigd;

Or. en

Amendement 17
Urmas Paet

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. onderstreept dat de EU als gevolg 
van het recente herzieningsproces van het 
handelsbeleid binnenkort over een 
vernieuwd handelsbeleid zal beschikken 
dat een positieve bijdrage kan leveren aan 
de “van boer tot bord”-strategie;

Or. en

Amendement 18
Sara Matthieu, Manuela Ripa

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. betreurt dat de strategie geen 
betrekking heeft op de mogelijke 
tegenstrijdigheden tussen de 
doelstellingen ervan en de 
handelsovereenkomsten waarover de EU 
momenteel onderhandelt; stelt voor dat de 
Commissie de doelstellingen van haar 
“van boer tot bord”-strategie als 
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referentiepunt neemt in lopende en 
toekomstige handelsonderhandelingen om 
ervoor te zorgen dat het welzijn van mens 
en de natuurlijke leefomgeving wordt 
gewaarborgd;

Or. en

Amendement 19
Roman Haider

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. merkt op dat de interne markt van 
de EU de grootste importeur en exporteur 
van agrovoedingsproducten ter wereld is; is 
ervan overtuigd dat de EU deze positie 
moet gebruiken om de maatstaf te bepalen 
wat normen voor duurzame 
voedingssystemen betreft, op basis van het 
voorzorgsbeginsel, milieubescherming en 
dierenwelzijn;

2. merkt op dat de interne markt van 
de EU de grootste importeur en exporteur 
van agrovoedingsproducten ter wereld is; is 
ervan overtuigd dat de EU deze positie 
moet gebruiken om de maatstaf te bepalen 
wat normen voor duurzame 
voedingssystemen betreft, op basis van het 
voorzorgsbeginsel, milieubescherming en 
dierenwelzijn; is derhalve van mening dat 
de interne EU-productievoorschriften 
voor de landbouwsector ook door de 
importeurs uit derde landen in acht 
moeten worden genomen; wijst erop dat 
landbouwproducten die niet aan de 
Europese normen voldoen, niet op de 
interne markt van de EU mogen komen, 
met name om eerlijke 
concurrentievoorwaarden te waarborgen 
tussen producenten in derde landen en 
onze eigen landbouwers en producenten;

Or. de

Amendement 20
Jérémy Decerle, Dita Charanzová, Marie-Pierre Vedrenne, Samira Rafaela, Nicola 
Danti, Jordi Cañas

Ontwerpadvies
Paragraaf 2
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Ontwerpadvies Amendement

2. merkt op dat de interne markt van 
de EU de grootste importeur en exporteur 
van agrovoedingsproducten ter wereld is; is 
ervan overtuigd dat de EU deze positie 
moet gebruiken om de maatstaf te bepalen 
wat normen voor duurzame 
voedingssystemen betreft, op basis van het 
voorzorgsbeginsel, milieubescherming en 
dierenwelzijn;

2. merkt op dat de interne markt van 
de EU de grootste importeur en exporteur 
van agrovoedingsproducten ter wereld is 
en erkent de gevestigde internationale 
reputatie van de kwaliteit en normen van 
EU-agrovoedingsproducten; is ervan 
overtuigd dat de EU deze positie moet 
gebruiken om, met behulp van haar 
afzetbevorderingsbeleid dat alle EU-
landbouwproducten omvat, alsook van 
haar beleid inzake geografische 
aanduidingen, de maatstaf te bepalen wat 
normen voor duurzame voedingssystemen 
betreft, op basis van eerlijke concurrentie, 
het voorzorgsbeginsel, eerbiediging van de 
mensenrechten en de internationale 
arbeidsnormen, milieubescherming en 
dierenwelzijn, als manier om de 
internationale normen in de richting van 
de ambitieuze Europese doelstellingen te 
bewegen;

Or. en

Amendement 21
Sergio Berlato, Mazaly Aguilar

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. merkt op dat de interne markt van 
de EU de grootste importeur en exporteur 
van agrovoedingsproducten ter wereld is; is 
ervan overtuigd dat de EU deze positie 
moet gebruiken om de maatstaf te bepalen 
wat normen voor duurzame 
voedingssystemen betreft, op basis van het 
voorzorgsbeginsel, milieubescherming en 
dierenwelzijn;

2. merkt op dat de interne markt van 
de EU de grootste importeur en exporteur 
van agrovoedingsproducten ter wereld is; is 
ervan overtuigd dat de EU deze positie 
moet gebruiken om de maatstaf te bepalen 
wat normen voor duurzame 
voedingssystemen betreft, op basis van het 
voorzorgsbeginsel, milieubescherming, 
dierenwelzijn en de economische 
duurzaamheid van alle actoren in de 
agrovoedingsketen; verzoekt de 
Commissie in dit verband de invoer van 
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agrovoedingsproducten die niet voldoen 
aan de hoge eisen die de EU stelt aan de 
Europese agrovoedingssector, te beperken 
of zelfs stop te zetten;

Or. it

Amendement 22
Gabriel Mato, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. merkt op dat de interne markt van 
de EU de grootste importeur en exporteur 
van agrovoedingsproducten ter wereld is; is 
ervan overtuigd dat de EU deze positie 
moet gebruiken om de maatstaf te bepalen 
wat normen voor duurzame 
voedingssystemen betreft, op basis van het 
voorzorgsbeginsel, milieubescherming en 
dierenwelzijn;

2. merkt op dat de interne markt van 
de EU de grootste importeur en exporteur 
van agrovoedingsproducten ter wereld is; is 
ervan overtuigd dat de EU deze positie 
moet gebruiken om de maatstaf te bepalen 
wat normen voor duurzame 
voedingssystemen betreft, op basis van het 
voorzorgsbeginsel, milieubescherming en 
dierenwelzijn; benadrukt dat een 
afzetbevorderingsbeleid van de EU dat 
alle agrovoedingsproducten bevat, actief 
kan bijdragen aan de totstandbrenging 
van deze maatstaf om de duurzaamheid 
van de mondiale productie en consumptie 
te verbeteren;

Or. es

Amendement 23
Herve Juvin

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. merkt op dat de interne markt van 
de EU de grootste importeur en exporteur 
van agrovoedingsproducten ter wereld is; is 
ervan overtuigd dat de EU deze positie 

2. merkt op dat de interne markt van 
de EU de grootste importeur en exporteur 
van agrovoedingsproducten ter wereld is; is 
ervan overtuigd dat de EU deze positie 
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moet gebruiken om de maatstaf te bepalen 
wat normen voor duurzame 
voedingssystemen betreft, op basis van het 
voorzorgsbeginsel, milieubescherming en 
dierenwelzijn;

moet gebruiken om de maatstaf te bepalen 
wat normen voor duurzame 
voedingssystemen betreft, op basis van het 
voorzorgsbeginsel, milieubescherming en 
dierenwelzijn; dringt er eveneens bij de 
EU op aan de bescherming van 
oorsprongsbenamingen en territoriale 
labels uit te breiden en de vermelding van 
het land of de landen van oorsprong, met 
name van voedselproducten, te 
verplichten;

Or. fr

Amendement 24
Sara Matthieu, Manuela Ripa

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. merkt op dat de interne markt van 
de EU de grootste importeur en exporteur 
van agrovoedingsproducten ter wereld is; is 
ervan overtuigd dat de EU deze positie 
moet gebruiken om de maatstaf te bepalen 
wat normen voor duurzame 
voedingssystemen betreft, op basis van het 
voorzorgsbeginsel, milieubescherming en 
dierenwelzijn;

2. merkt op dat de interne markt van 
de EU de grootste importeur en exporteur 
van agrovoedingsproducten ter wereld is; is 
ervan overtuigd dat de EU deze positie 
moet gebruiken om de maatstaf te bepalen 
wat normen voor duurzame 
voedingssystemen betreft, op basis van het 
voorzorgsbeginsel, milieubescherming en 
dierenwelzijn en eerbiediging van de 
arbeidsrechten; is voorts van mening dat 
de bescherming van normen op deze 
gebieden in alle bepalingen van 
handelsovereenkomsten moet worden 
verankerd en niet als een technische 
handelsbelemmering mag worden 
beschouwd;

Or. en

Amendement 25
Carles Puigdemont i Casamajó

Ontwerpadvies
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Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. merkt op dat de interne markt van 
de EU de grootste importeur en exporteur 
van agrovoedingsproducten ter wereld is; is 
ervan overtuigd dat de EU deze positie 
moet gebruiken om de maatstaf te bepalen 
wat normen voor duurzame 
voedingssystemen betreft, op basis van het 
voorzorgsbeginsel, milieubescherming en 
dierenwelzijn;

2. merkt op dat de interne markt van 
de EU de grootste importeur en exporteur 
van agrovoedingsproducten ter wereld is; is 
ervan overtuigd dat de EU deze positie 
moet gebruiken om de maatstaf te bepalen 
wat normen voor duurzame 
voedingssystemen betreft, op basis van het 
voorzorgsbeginsel, milieubescherming en 
dierenwelzijn; is in die zin van mening dat 
de beginselen van “één gezondheid” en 
“gezondheid op alle beleidsgebieden” ook 
een integrerend deel moeten uitmaken 
van de handels- en 
investeringsovereenkomsten die door de 
Unie worden bevorderd, geleid en 
ondertekend;

Or. en

Amendement 26
Dita Charanzová

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. merkt op dat de interne markt van 
de EU de grootste importeur en exporteur 
van agrovoedingsproducten ter wereld is; is 
ervan overtuigd dat de EU deze positie 
moet gebruiken om de maatstaf te bepalen 
wat normen voor duurzame 
voedingssystemen betreft, op basis van het 
voorzorgsbeginsel, milieubescherming en 
dierenwelzijn;

2. merkt op dat de interne markt van 
de EU de grootste importeur en exporteur 
van agrovoedingsproducten ter wereld is; is 
ervan overtuigd dat de EU deze positie als 
grote mondiale speler moet gebruiken om 
de maatstaf te bepalen wat normen voor 
duurzame voedingssystemen betreft, op 
basis van het voorzorgsbeginsel, 
milieubescherming en dierenwelzijn; is 
van mening dat multilaterale 
samenwerking op dit gebied verder kan 
bijdragen tot de verwezenlijking van de 
doelstellingen van de “van boer tot bord”-
strategie;

Or. en
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Amendement 27
Enikő Győri

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. merkt op dat de interne markt van 
de EU de grootste importeur en exporteur 
van agrovoedingsproducten ter wereld is; is 
ervan overtuigd dat de EU deze positie 
moet gebruiken om de maatstaf te bepalen 
wat normen voor duurzame 
voedingssystemen betreft, op basis van het 
voorzorgsbeginsel, milieubescherming en 
dierenwelzijn;

2. merkt op dat de interne markt van 
de EU de grootste importeur en exporteur 
van agrovoedingsproducten ter wereld is; is 
ervan overtuigd dat de EU deze positie 
moet gebruiken om de maatstaf te bepalen 
wat normen voor duurzame 
voedingssystemen betreft, op basis van het 
voorzorgsbeginsel, milieubescherming en 
dierenwelzijn; verzoekt de Commissie een 
grondige effectbeoordeling vooraf te 
verrichten om te voorkomen dat de 
milieuvoetafdruk wordt uitbesteed aan 
derde landen;

Or. en

Amendement 28
Emmanouil Fragkos

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. merkt op dat de interne markt van 
de EU de grootste importeur en exporteur 
van agrovoedingsproducten ter wereld is; is 
ervan overtuigd dat de EU deze positie 
moet gebruiken om de maatstaf te bepalen 
wat normen voor duurzame 
voedingssystemen betreft, op basis van het 
voorzorgsbeginsel, milieubescherming en 
dierenwelzijn;

2. merkt op dat de interne markt van 
de EU de grootste importeur en exporteur 
van agrovoedingsproducten ter wereld is; is 
ervan overtuigd dat de EU deze positie 
moet gebruiken om de maatstaf te bepalen 
wat normen voor duurzame 
voedingssystemen betreft, op basis van het 
voorzorgsbeginsel, milieubescherming en 
dierenwelzijn, waarbij ze de volledige 
toepassing van de internemarktregels 
moet handhaven, met doeltreffende 
douanecontroles;
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Or. el

Amendement 29
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. merkt op dat de interne markt van 
de EU de grootste importeur en exporteur 
van agrovoedingsproducten ter wereld is; is 
ervan overtuigd dat de EU deze positie 
moet gebruiken om de maatstaf te bepalen 
wat normen voor duurzame 
voedingssystemen betreft, op basis van het 
voorzorgsbeginsel, milieubescherming en 
dierenwelzijn;

2. merkt op dat de interne markt van 
de EU de grootste importeur en exporteur 
van agrovoedingsproducten ter wereld is; is 
ervan overtuigd dat de EU deze positie 
moet gebruiken om de maatstaf te 
definiëren wat normen voor duurzame 
voedingssystemen betreft, op basis van het 
voorzorgsbeginsel, milieubescherming, 
eerbiediging van de mensenrechten, 
bestrijding van voedselverspilling en 
dierenwelzijn;

Or. it

Amendement 30
Emmanuel Maurel

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. merkt op dat de interne markt van 
de EU de grootste importeur en exporteur 
van agrovoedingsproducten ter wereld is; is 
ervan overtuigd dat de EU deze positie 
moet gebruiken om de maatstaf te bepalen 
wat normen voor duurzame 
voedingssystemen betreft, op basis van het 
voorzorgsbeginsel, milieubescherming en 
dierenwelzijn;

2. merkt op dat de interne markt van 
de EU de grootste importeur en exporteur 
van agrovoedingsproducten ter wereld is; is 
ervan overtuigd dat de EU deze positie 
moet gebruiken om de maatstaf te bepalen 
wat normen voor duurzame 
voedingssystemen en een fatsoenlijke 
vergoeding voor landbouwers betreft, op 
basis van het voorzorgsbeginsel, 
milieubescherming en dierenwelzijn;

Or. fr
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Amendement 31
Paolo De Castro, Kathleen Van Brempt, Miroslav Číž, Margarida Marques, Inma 
Rodríguez-Piñero, Costas Mavrides

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. merkt op dat de interne markt van 
de EU de grootste importeur en exporteur 
van agrovoedingsproducten ter wereld is; is 
ervan overtuigd dat de EU deze positie 
moet gebruiken om de maatstaf te bepalen 
wat normen voor duurzame 
voedingssystemen betreft, op basis van het 
voorzorgsbeginsel, milieubescherming en 
dierenwelzijn;

2. merkt op dat de interne markt van 
de EU de grootste importeur en exporteur 
van agrovoedingsproducten ter wereld is; is 
ervan overtuigd dat de EU deze positie 
moet gebruiken om de maatstaf te bepalen 
wat normen voor duurzame 
voedingssystemen betreft, op basis van 
eerbiediging van de mensen- en de 
arbeidsrechten, het voorzorgsbeginsel, 
milieubescherming en dierenwelzijn;

Or. en

Amendement 32
Jordi Cañas

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. merkt op dat de interne markt van 
de EU de grootste importeur en exporteur 
van agrovoedingsproducten ter wereld is; is 
ervan overtuigd dat de EU deze positie 
moet gebruiken om de maatstaf te bepalen 
wat normen voor duurzame 
voedingssystemen betreft, op basis van het 
voorzorgsbeginsel, milieubescherming en 
dierenwelzijn;

2. merkt op dat de interne markt van 
de EU de grootste importeur en exporteur 
van agrovoedingsproducten ter wereld is; is 
ervan overtuigd dat de EU deze positie 
moet gebruiken om de maatstaf te bepalen 
met het oog op overeengekomen en 
gelijkwaardige normen voor duurzame 
voedingssystemen, op basis van het 
voorzorgsbeginsel, milieubescherming en 
dierenwelzijn;

Or. en
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Amendement 33
Danilo Oscar Lancini, Marco Campomenosi, Markus Buchheit, Herve Juvin, Jean-Lin 
Lacapelle

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. merkt op dat de interne markt van 
de EU de grootste importeur en exporteur 
van agrovoedingsproducten ter wereld is; is 
ervan overtuigd dat de EU deze positie 
moet gebruiken om de maatstaf te bepalen 
wat normen voor duurzame 
voedingssystemen betreft, op basis van het 
voorzorgsbeginsel, milieubescherming en 
dierenwelzijn;

2. merkt op dat de interne markt van 
de EU de grootste importeur en exporteur 
van agrovoedingsproducten ter wereld is; is 
ervan overtuigd dat de EU deze positie 
moet gebruiken om de maatstaf te bepalen 
wat normen voor duurzame 
voedingssystemen betreft, op basis van het 
voorzorgsbeginsel, milieubescherming, 
eerbiediging van de mensenrechten en 
dierenwelzijn;

Or. en

Amendement 34
Emmanuel Maurel

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. merkt op dat de interne markt van 
de EU de grootste importeur en exporteur 
van agrovoedingsproducten ter wereld is; is 
ervan overtuigd dat de EU deze positie 
moet gebruiken om de maatstaf te bepalen 
wat normen voor duurzame 
voedingssystemen betreft, op basis van het 
voorzorgsbeginsel, milieubescherming en 
dierenwelzijn;

2. merkt op dat de interne markt van 
de EU de grootste importeur en exporteur 
van agrovoedingsproducten ter wereld is; is 
ervan overtuigd dat de EU deze positie 
moet gebruiken om de maatstaf te bepalen 
wat normen voor duurzame 
voedingssystemen betreft, op basis van het 
voorzorgsbeginsel, lokale consumptie, 
milieubescherming en dierenwelzijn;

Or. fr

Amendement 35
Urmas Paet
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Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. merkt op dat de interne markt van 
de EU de grootste importeur en exporteur 
van agrovoedingsproducten ter wereld is; is 
ervan overtuigd dat de EU deze positie 
moet gebruiken om de maatstaf te bepalen 
wat normen voor duurzame 
voedingssystemen betreft, op basis van het 
voorzorgsbeginsel, milieubescherming en 
dierenwelzijn;

2. merkt op dat de EU de grootste 
importeur en exporteur van 
agrovoedingsproducten ter wereld is; is 
ervan overtuigd dat de EU deze positie 
moet gebruiken om de maatstaf te bepalen 
wat normen voor duurzame 
voedingssystemen betreft, op basis van het 
voorzorgsbeginsel, milieubescherming en 
dierenwelzijn in overeenstemming met de 
WTO-regels;

Or. en

Amendement 36
Mazaly Aguilar, Emmanouil Fragkos, Witold Jan Waszczykowski

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. merkt op dat de interne markt van 
de EU de grootste importeur en exporteur 
van agrovoedingsproducten ter wereld is; is 
ervan overtuigd dat de EU deze positie 
moet gebruiken om de maatstaf te bepalen 
wat normen voor duurzame 
voedingssystemen betreft, op basis van het 
voorzorgsbeginsel, milieubescherming en 
dierenwelzijn;

2. merkt op dat de interne markt van 
de EU de grootste importeur en exporteur 
van agrovoedingsproducten ter wereld is; is 
ervan overtuigd dat de EU deze positie 
moet gebruiken om de maatstaf te bepalen 
wat normen voor duurzame 
voedingssystemen betreft, op basis van 
wetenschap, milieubescherming en 
dierenwelzijn;

Or. en

Amendement 37
Annie Schreijer-Pierik

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

2 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten een proactieve en positieve 
handelsagenda met betrekking tot 
agrovoedingsproducten te blijven 
nastreven en daarbij te waarborgen dat 
alle in de EU ingevoerde voedsel- en 
voederproducten volledig voldoen aan de 
relevante regels en normen van de EU, 
alsmede ontwikkelingshulp te verlenen 
teneinde primaire producenten in 
ontwikkelingslanden, met een veelal 
stormachtig stijgende voedselvraag door 
bevolkingsgroei en uitbreiding van de 
middenklasse, met spoed te helpen deze 
normen te halen;

Or. nl

Amendement 38
Gabriel Mato, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. roept de Commissie op te zorgen 
voor samenhang en flexibiliteit zodat de 
maatregelen en doelstellingen van de 
“van boer tot bord”-strategie worden 
afgestemd op het gemeenschappelijk 
landbouw- en visserijbeleid, het 
handelsbeleid, de EU-
biodiversiteitsstrategie voor 2030 en 
andere verwante beleidslijnen en 
strategieën van de EU;

Or. es

Amendement 39
Mazaly Aguilar, Sergio Berlato, Emmanouil Fragkos, Witold Jan Waszczykowski

Ontwerpadvies
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Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. verzoekt de Commissie te zorgen 
voor consistentie en samenhang tussen de 
maatregelen in het kader van de “van 
boer tot bord”-strategie en het 
gemeenschappelijk landbouw- en 
visserijbeleid, het handelsbeleid, de EU-
biodiversiteitsstrategie voor 2030, alsook 
andere aanverwante EU-beleidslijnen en -
strategieën, overeenkomstig het beginsel 
van betere regelgeving;

Or. en

Amendement 40
Danilo Oscar Lancini, Marco Campomenosi, Markus Buchheit, Roman Haider, Herve 
Juvin, Jean-Lin Lacapelle

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. betreurt dat in het voorgestelde 
nieuwe initiatief geen rekening wordt 
gehouden met de gevolgen van de 
COVID-19-crisis en de daaruit 
voortvloeiende voedselonzekerheid op de 
Europese markt; benadrukt in dit verband 
met grote bezorgdheid dat de COVID-19-
crisis naar verwachting zal leiden tot een 
aanzienlijke toename van het aantal EU-
burgers dat zich geen gezonde en 
voedzame maaltijden kan veroorloven;

Or. en

Amendement 41
Jordi Cañas

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

2 bis. benadrukt dat het van het grootste 
belang is de multilaterale inspanningen 
en de internationale samenwerking van 
alle EU-voedselbedrijven en -
handelspartners te bevorderen met het 
oog op een effectieve, rechtvaardige 
transitie naar een ecologisch, sociaal en 
economisch duurzaam mondiaal 
voedselsysteem dat een gelijk speelveld 
mogelijk maakt;

Or. en

Amendement 42
Gabriel Mato, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. benadrukt dat de Commissie haar 
wetgevingsvoorstellen moet baseren op 
wetenschappelijk onderbouwde 
effectbeoordelingen vooraf waarin de 
methoden zijn beschreven voor de 
berekening van de doelstellingen en de 
basislijnen en referentieperioden van elke 
afzonderlijke doelstelling, na overleg met 
de lidstaten; wijst er in dit verband op dat 
rekening moet worden gehouden met de 
cumulatieve effecten van de 
wetgevingsvoorstellen;

Or. es

Amendement 43
Danilo Oscar Lancini, Marco Campomenosi, Roman Haider, Markus Buchheit, Herve 
Juvin, Jean-Lin Lacapelle

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

2 ter. benadrukt dat de COVID-19-
pandemie duidelijk heeft gemaakt dat de 
voedselvoorzieningsketen van de EU moet 
worden verkort en minder afhankelijk 
moet worden gemaakt van invoer uit 
derde landen, zodat de EU weerbaarder 
wordt om in de behoeften van de 
consumenten te voorzien en de 
voedselproductie en de voorraden zeker te 
stellen;

Or. en

Amendement 44
Mazaly Aguilar, Sergio Berlato, Emmanouil Fragkos, Witold Jan Waszczykowski

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. benadrukt dat een EU-
afzetbevorderingsbeleid dat alle EU-
landbouwproducten en de verschillende 
landbouwmodellen omvat, actief kan 
bijdragen tot het bepalen van deze 
maatstaf voor de duurzaamheid van 
landbouwproducten;

Or. en

Amendement 45
Danilo Oscar Lancini, Marco Campomenosi, Roman Haider, Markus Buchheit, Herve 
Juvin, Jean-Lin Lacapelle

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 quater. onderstreept dat lokale 
productie duurzamer is en altijd 
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duurzamer zal zijn dan mondiale 
voedselproductie, omdat de lokale 
productie voorziet in de onmiddellijke 
behoeften van de consument, leidt tot 
minder voedselverspilling en een geringer 
milieueffect kan hebben doordat de 
vervoersgerelateerde broeikasgasemissies 
lager zijn;

Or. en

Amendement 46
Mazaly Aguilar, Sergio Berlato, Emmanouil Fragkos, Witold Jan Waszczykowski

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 quater. acht het van essentieel 
belang om handen en voeten te geven aan 
de doelstelling van de “van boer tot bord”-
strategie om de Europese 
voedselzekerheid en -onafhankelijkheid 
centraal te stellen in het toekomstige 
handelsbeleid van de EU en in alle 
bilaterale handelsovereenkomsten;

Or. en

Amendement 47
Paolo De Castro, Kathleen Van Brempt, Miroslav Číž, Margarida Marques, Inma 
Rodríguez-Piñero, Costas Mavrides

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is van mening dat duurzame 
productie een centraal kenmerk moet 
worden van de agrovoedingsproducten van 
de EU, waarbij het begrip kwaliteit wordt 
uitgebreid tot sociale en milieuaspecten;

3. is van mening dat duurzame 
productie een centraal kenmerk moet zijn 
van de agrovoedingsproducten van de EU, 
waarbij het begrip kwaliteit wordt 
uitgebreid tot sociale en milieuaspecten, 
bovenop de wereldwijde reputatie van deze 
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producten als veilige en gezonde 
producten; benadrukt in dit verband dat 
de hoogwaardige productie en de 
geografische aanduidingen van de EU, in 
combinatie met een ambitieus EU-
afzetbevorderingsbeleid, moeten worden 
beschouwd als een troef bij de doelstelling 
om duurzame handel te bevorderen;

Or. en

Amendement 48
Gabriel Mato, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is van mening dat duurzame 
productie een centraal kenmerk moet 
worden van de agrovoedingsproducten van 
de EU, waarbij het begrip kwaliteit wordt 
uitgebreid tot sociale en milieuaspecten;

3. is van mening dat duurzame 
productie een centraal kenmerk moet 
worden van de agrovoedingsproducten van 
de EU, waarbij het begrip kwaliteit wordt 
uitgebreid tot sociale en milieuaspecten; 
stelt vast dat de Europese landbouwers en 
veehouders bereid zijn om wereldwijd de 
hoogste productienormen aan te bieden 
en dringt er eveneens op aan dat zij de 
nodige steun krijgen van de Europese 
instellingen;

Or. es

Amendement 49
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is van mening dat duurzame 
productie een centraal kenmerk moet 
worden van de agrovoedingsproducten van 
de EU, waarbij het begrip kwaliteit wordt 

3. is van mening dat duurzame 
productie een centraal kenmerk moet 
worden van de agrovoedingsproducten van 
de EU, en dat daartoe de rol die het begrip 
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uitgebreid tot sociale en milieuaspecten; kwaliteit in de Europese 
productiesystemen speelt ten opzichte van 
de samenleving en het milieu, moet 
worden versterkt, en de producenten een 
passende erkenning van hun werk moet 
worden gegarandeerd, ook op 
buitenlandse markten, door middel van 
een actief promotiebeleid van de Unie;

Or. it

Amendement 50
Sergio Berlato, Mazaly Aguilar

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is van mening dat duurzame 
productie een centraal kenmerk moet 
worden van de agrovoedingsproducten van 
de EU, waarbij het begrip kwaliteit wordt 
uitgebreid tot sociale en milieuaspecten;

3. is van mening dat duurzame 
productie geleidelijk een centraal kenmerk 
moet worden van de 
agrovoedingsproducten van de EU, waarbij 
het begrip kwaliteit wordt uitgebreid tot 
sociale, milieu- en economische aspecten; 
acht het in dit verband van fundamenteel 
belang dat gebruik wordt gemaakt van 
nieuwe, op genoomtechnieken gebaseerde 
technologieën, die nuttig zijn bij het 
selecteren van resistentere en dus 
duurzamere rassen;

Or. it

Amendement 51
Carles Puigdemont i Casamajó

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is van mening dat duurzame 
productie een centraal kenmerk moet 
worden van de agrovoedingsproducten van 

3. is van mening dat duurzame 
productie een centraal kenmerk moet 
worden van de agrovoedingsproducten van 
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de EU, waarbij het begrip kwaliteit wordt 
uitgebreid tot sociale en milieuaspecten;

de EU, waarbij het begrip kwaliteit wordt 
uitgebreid tot sociale en milieuaspecten; is 
derhalve ingenomen met de doelstelling 
van de strategie dat de gezonde, 
milieuvriendelijke en duurzame keuze ook 
de meest betaalbare keuze wordt, die ook 
in handelsovereenkomsten wordt 
opgenomen;

Or. en

Amendement 52
Annie Schreijer-Pierik

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is van mening dat duurzame 
productie een centraal kenmerk moet 
worden van de agrovoedingsproducten van 
de EU, waarbij het begrip kwaliteit wordt 
uitgebreid tot sociale en milieuaspecten;

3. is van mening dat duurzame 
productie een centraal kenmerk moet 
worden van de agrovoedingsproducten van 
de EU, waarbij het begrip kwaliteit wordt 
uitgebreid tot sociale en milieuaspecten en 
het begrip duurzame productie rekening 
houdt met de mondiale klimaat- en 
milieuvoetafdruk en gebruik van 
hulpbronnen per kilogram product;

Or. nl

Amendement 53
Massimiliano Salini

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is van mening dat duurzame 
productie een centraal kenmerk moet 
worden van de agrovoedingsproducten van 
de EU, waarbij het begrip kwaliteit wordt 
uitgebreid tot sociale en milieuaspecten;

3. is van mening dat duurzame 
productie een centraal kenmerk moet 
worden van de agrovoedingsproducten van 
de EU, waarbij het begrip kwaliteit wordt 
uitgebreid tot sociale en milieuaspecten; 
verzoekt de Commissie om ecologische, 
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economische en sociale duurzaamheid 
centraal te stellen in de “van boer tot 
bord”-strategie;

Or. en

Amendement 54
Seán Kelly

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is van mening dat duurzame 
productie een centraal kenmerk moet 
worden van de agrovoedingsproducten van 
de EU, waarbij het begrip kwaliteit wordt 
uitgebreid tot sociale en milieuaspecten;

3. is van mening dat duurzame 
productie een centraal kenmerk moet 
worden van de agrovoedingsproducten van 
de EU, waarbij het begrip kwaliteit wordt 
uitgebreid tot sociale en milieuaspecten die 
in overeenstemming zijn met de 
milieudoelstellingen en het niet-
schadenbeginsel van de Green Deal;

Or. en

Amendement 55
Jérémy Decerle, Marie-Pierre Vedrenne, Urmas Paet, Jordi Cañas, Samira Rafaela

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is van mening dat duurzame 
productie een centraal kenmerk moet 
worden van de agrovoedingsproducten van 
de EU, waarbij het begrip kwaliteit wordt 
uitgebreid tot sociale en milieuaspecten;

3. is van mening dat duurzaamheid 
een centraal kenmerk moet worden van de 
agrovoedingsproducten van de EU, waarbij 
het concurrentievermogen en een 
duurzaam inkomen voor EU-producenten 
worden gewaarborgd en het begrip 
kwaliteit wordt uitgebreid tot sociale en 
milieuaspecten;

Or. en
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Amendement 56
Juan Ignacio Zoido Álvarez, Gabriel Mato

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is van mening dat duurzame 
productie een centraal kenmerk moet 
worden van de agrovoedingsproducten van 
de EU, waarbij het begrip kwaliteit wordt 
uitgebreid tot sociale en milieuaspecten;

3. is van mening dat duurzame 
productie een centraal kenmerk moet 
worden van de agrovoedingsproducten van 
de EU, waarbij het begrip kwaliteit wordt 
uitgebreid tot sociale en milieuaspecten, 
alsook een leefbaar inkomen voor de 
landbouwers;

Or. es

Amendement 57
Emmanuel Maurel

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is van mening dat duurzame 
productie een centraal kenmerk moet 
worden van de agrovoedingsproducten van 
de EU, waarbij het begrip kwaliteit wordt 
uitgebreid tot sociale en milieuaspecten;

3. is van mening dat duurzame 
productie een centraal kenmerk moet 
worden van de agrovoedingsproducten van 
de EU en de door de EU gesloten 
handelsovereenkomsten, waarbij het 
begrip kwaliteit wordt uitgebreid tot 
sociale en milieuaspecten;

Or. fr

Amendement 58
Sara Matthieu, Manuela Ripa

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is van mening dat duurzame 3. is van mening dat duurzame 



PE680.937v03-00 32/89 AM\1226158NL.docx

NL

productie een centraal kenmerk moet 
worden van de agrovoedingsproducten van 
de EU, waarbij het begrip kwaliteit wordt 
uitgebreid tot sociale en milieuaspecten;

productie, met inbegrip van de geleidelijke 
afschaffing van chemische 
bestrijdingsmiddelen, een centraal 
kenmerk moet worden van de 
agrovoedingsproducten van de EU, waarbij 
het begrip kwaliteit wordt uitgebreid tot 
sociale en milieuaspecten;

Or. en

Amendement 59
Urmas Paet

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is van mening dat duurzame 
productie een centraal kenmerk moet 
worden van de agrovoedingsproducten van 
de EU, waarbij het begrip kwaliteit wordt 
uitgebreid tot sociale en milieuaspecten;

3. is van mening dat duurzame 
productie een centraal kenmerk moet 
worden van de agrovoedingsproducten van 
de EU;

Or. en

Amendement 60
Danilo Oscar Lancini, Marco Campomenosi, Roman Haider, Markus Buchheit, Herve 
Juvin, Jean-Lin Lacapelle

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is van mening dat duurzame 
productie een centraal kenmerk moet 
worden van de agrovoedingsproducten 
van de EU, waarbij het begrip kwaliteit 
wordt uitgebreid tot sociale en 
milieuaspecten;

3. is van mening dat de Commissie er 
rekening mee moet houden dat 
duurzaamheid niet alleen gericht is op 
milieukwesties, maar moet worden 
opgevat als een algemeen concept dat ook 
economische en sociale aspecten omvat;

Or. en
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Amendement 61
Mazaly Aguilar, Sergio Berlato, Emmanouil Fragkos, Witold Jan Waszczykowski

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is van mening dat duurzame 
productie een centraal kenmerk moet 
worden van de agrovoedingsproducten van 
de EU, waarbij het begrip kwaliteit wordt 
uitgebreid tot sociale en milieuaspecten;

3. is van mening dat duurzame 
productie verder moet worden bevorderd 
als een centraal kenmerk van de 
agrovoedingsproducten van de EU, waarbij 
het begrip kwaliteit wordt uitgebreid tot 
sociale en milieuaspecten;

Or. en

Amendement 62
Jordi Cañas

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is van mening dat duurzame 
productie een centraal kenmerk moet 
worden van de agrovoedingsproducten van 
de EU, waarbij het begrip kwaliteit wordt 
uitgebreid tot sociale en milieuaspecten;

3. is van mening dat duurzame en 
veerkrachtige productie een centraal 
kenmerk moet worden van de 
agrovoedingsproducten van de EU, waarbij 
het begrip kwaliteit wordt uitgebreid tot 
sociale en milieuaspecten;

Or. en

Amendement 63
Dita Charanzová

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is van mening dat duurzame 
productie een centraal kenmerk moet 
worden van de agrovoedingsproducten van 

3. is van mening dat duurzame 
productie een centraal kenmerk moet 
worden van de agrovoedingsproducten van 
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de EU, waarbij het begrip kwaliteit wordt 
uitgebreid tot sociale en milieuaspecten;

de EU, waarbij het begrip kwaliteit wordt 
uitgebreid tot milieuaspecten;

Or. en

Amendement 64
Sara Matthieu, Manuela Ripa

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. is ingenomen met de toezegging 
van de Commissie om de wereldwijde 
geleidelijke afschaffing van in de EU niet 
langer toegestane 
gewasbestrijdingsmiddelen te bevorderen 
en met haar toezegging om erop toe te 
zien dat gevaarlijke 
gewasbestrijdingsmiddelen waarvan het 
gebruik in de EU is verboden, niet naar 
landen buiten de EU worden uitgevoerd; 
dringt er bij de Commissie op aan hiertoe 
zo spoedig mogelijk een 
wetgevingsvoorstel voor te bereiden; is 
ingenomen met de aankondiging van de 
Commissie om de invoertoleranties voor 
stoffen die aan de “cut-off”-criteria 
voldoen, te herzien, en dringt er bij de 
Commissie op aan een nultolerantiebeleid 
te voeren ten aanzien van de residuen van 
die stoffen; moedigt de Commissie aan 
ook te eisen dat normen worden toegepast 
die besmetting van werknemers en 
omwonenden door het gebruik van 
gewasbestrijdingsmiddelen voorkomen;

Or. en

Amendement 65
Danilo Oscar Lancini, Marco Campomenosi, Roman Haider, Markus Buchheit, Herve 
Juvin, Jean-Lin Lacapelle

Ontwerpadvies
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Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. is van mening dat het hoofddoel 
van de “van boer tot bord”-strategie erin 
moet bestaan de toegang tot gezond en 
voedzaam voedsel voor de consument 
tegen een billijke prijs te waarborgen, en 
tevens te zorgen voor een fatsoenlijk loon 
voor de producenten; is voorts van 
mening dat de strategie de positie van EU-
landbouwers en -producenten in de 
mondiale voedselvoorzieningsketen moet 
versterken; is in dit verband van mening 
dat de strategie ook realistische, haalbare 
en billijke doelstellingen moet omvatten 
door de producenten de mogelijkheid en 
de tijd te geven om zich geleidelijk aan te 
passen aan de nodige veranderingen in 
het productieproces, zonder abrupte 
verschuivingen en zonder afzonderlijke 
sectoren te discrimineren;

Or. en

Amendement 66
Carles Puigdemont i Casamajó

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. is van oordeel dat in de “van boer 
tot bord”-strategie rekening moet worden 
gehouden met het feit dat verbetering van 
de gezondheidszorg op het platteland leidt 
tot minder illegale houtkap en tot het 
vasthouden van koolstof in tropische 
bossen; verzoekt de Commissie een 
effectbeoordeling te verrichten met 
betrekking tot de toegankelijkheid van 
koolstofmarkten voor interventies die als 
doel hebben gezondheidsprogramma’s 
voor het platteland op soortgelijke wijze te 
koppelen aan bosbehoud, en tot de vraag 
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hoe dergelijke bepalingen in de 
hoofdstukken over handel en duurzame 
ontwikkeling kunnen worden opgenomen;

Or. en

Amendement 67
Gabriel Mato, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. verzoekt de Commissie de toegang 
tot nieuwe technologieën voor de primaire 
sector te bevorderen als fundamentele 
factor om het concurrentievermogen van 
de EU-landbouw op de wereldmarkten te 
vergroten en om hoge productienormen te 
handhaven;

Or. es

Amendement 68
Danilo Oscar Lancini, Marco Campomenosi, Roman Haider, Markus Buchheit, Herve 
Juvin, Jean-Lin Lacapelle

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. merkt op dat het verlies aan 
concurrentievermogen en 
productiecapaciteit voor de Europese 
bedrijven – indien de aangekondigde 
streefwaarden van de “van boer tot bord”-
strategie worden bevestigd – alleen kan 
worden opgevangen indien ook de andere 
grote mondiale spelers een systeem van 
gelijkwaardige milieuvoorschriften 
invoeren, en herinnert de Commissie 
eraan dat er momenteel geen 
aanwijzingen zijn dat dit afdoende zal 
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gebeuren;

Or. en

Amendement 69
Danilo Oscar Lancini, Marco Campomenosi, Roman Haider, Markus Buchheit, Herve 
Juvin, Jean-Lin Lacapelle

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 quater. onderstreept hoe belangrijk 
het is de specifieke kenmerken van 
producten, de kwaliteit en de eigenheid 
van het EU-productiemodel, dat het 
resultaat is van historische en culturele 
praktijken, in stand te houden; 
beklemtoont in dit verband dat rekening 
moet worden gehouden met het feit dat tal 
van landbouwpraktijken deel uitmaken 
van het nationale en Europese culturele 
erfgoed en bovendien zijn ingegeven door 
specifieke geografische, regionale en 
klimatologische omstandigheden; 
herinnert eraan dat deze praktijken 
moeten worden gekoesterd als onderdeel 
van het Europese en internationale 
erfgoed en gevrijwaard moeten blijven 
van ideologische inmenging; is voorts van 
mening dat bij alle toekomstige 
ontwikkelingen rekening moet worden 
gehouden met de lokale eigenheden van 
elke lidstaat en met de noodzaak om 
evenredige en gekalibreerde 
doelstellingen vast te stellen 
overeenkomstig het 
subsidiariteitsbeginsel;

Or. en

Amendement 70
Jérémy Decerle, Marie-Pierre Vedrenne
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Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de Commissie de 
doelstellingen van de “van boer tot bord”-
strategie na te streven door groene 
allianties tot stand te brengen in het kader 
van alle relevante fora, waaronder de VN-
top over voedselsystemen in 2021;

4. verzoekt de Commissie de 
doelstellingen van de “van boer tot bord”-
strategie na te streven door groene 
allianties tot stand te brengen in het kader 
van alle relevante fora, waaronder de VN-
top over voedselsystemen in 2021, maar 
ook door middel van een ambitieuze 
herziening van haar handelsbeleid, 
waarbij moet worden overwogen een 
specifiek kader voor 
agrovoedingsproducten op te zetten, in 
overeenstemming met de duurzaamheids- 
en voedselzekerheidsdoelstellingen van de 
“van boer tot bord”-strategie, waaronder 
met name een non-regressieclausule voor 
alle handelsovereenkomsten, het 
verbeteren van de werking van 
vrijwaringsclausules, het beëindigen van 
de invoertoleranties voor 
gewasbestrijdingsmiddelen en het 
ontwikkelen van spiegelclausules, in 
overeenstemming met de WTO-regels;

Or. en

Amendement 71
Sara Matthieu, Manuela Ripa

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de Commissie de 
doelstellingen van de “van boer tot bord”-
strategie na te streven door groene 
allianties tot stand te brengen in het kader 
van alle relevante fora, waaronder de VN-
top over voedselsystemen in 2021;

4. verzoekt de Commissie de 
doelstellingen van de “van boer tot bord”-
strategie na te streven door groene 
allianties tot stand te brengen in het kader 
van alle relevante fora, waaronder de VN-
top over voedselsystemen in 2021; is van 
oordeel dat de EU ervoor moet zorgen dat 
de top van 2021 voortbouwt op de stem 
van kleine vrouwelijke 
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voedselproducenten en familiebedrijven in 
de landbouw; is eveneens van oordeel dat 
de EU het mandaat van de Commissie 
inzake wereldvoedselzekerheid moet 
herbevestigen als het belangrijkste 
inclusieve internationale en 
intergouvernementele beleidsplatform 
voor voedselzekerheid en voeding;

Or. en

Amendement 72
Herve Juvin, Danilo Oscar Lancini

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de Commissie de 
doelstellingen van de “van boer tot bord”-
strategie na te streven door groene 
allianties tot stand te brengen in het kader 
van alle relevante fora, waaronder de VN-
top over voedselsystemen in 2021;

4. verzoekt de Commissie de 
doelstellingen van de “van boer tot bord”-
strategie na te streven door groene 
allianties tot stand te brengen in het kader 
van alle relevante fora, waaronder de VN-
top over voedselsystemen in 2021; 
verzoekt de Commissie voorts in hetzelfde 
kader gemeenschappen in staat te stellen 
om de voorkeur te geven aan lokaal 
geproduceerd voedsel en de toegang tot 
lokale markten en producenten te 
behouden;

Or. fr

Amendement 73
Carles Puigdemont i Casamajó

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de Commissie de 
doelstellingen van de “van boer tot bord”-
strategie na te streven door groene 

4. verzoekt de Commissie de 
doelstellingen van de “van boer tot bord”-
strategie na te streven door groene 
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allianties tot stand te brengen in het kader 
van alle relevante fora, waaronder de VN-
top over voedselsystemen in 2021;

allianties tot stand te brengen in het kader 
van alle relevante fora, waaronder de VN-
top over voedselsystemen in 2021; 
verzoekt de Commissie een sterkere 
coördinatie tussen alle publieke en 
particuliere belanghebbenden te 
bevorderen, met inbegrip van de lokale 
overheden, om deze doelstellingen te 
verwezenlijken;

Or. en

Amendement 74
Paolo De Castro, Kathleen Van Brempt, Miroslav Číž, Margarida Marques, Inma 
Rodríguez-Piñero, Costas Mavrides

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de Commissie de 
doelstellingen van de “van boer tot bord”-
strategie na te streven door groene 
allianties tot stand te brengen in het kader 
van alle relevante fora, waaronder de VN-
top over voedselsystemen in 2021;

4. verzoekt de Commissie te zorgen 
voor consistentie en samenhang tussen de 
doelstellingen van de “van boer tot bord”-
strategie en het gemeenschappelijk 
handelsbeleid, en om deze doelstellingen 
na te streven door groene allianties tot 
stand te brengen in het kader van alle 
relevante fora, waaronder de VN-top over 
voedselsystemen in 2021;

Or. en

Amendement 75
Massimiliano Salini

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de Commissie de 
doelstellingen van de “van boer tot bord”-
strategie na te streven door groene 
allianties tot stand te brengen in het kader 

4. verzoekt de Commissie de 
doelstellingen van de “van boer tot bord”-
strategie na te streven door groene 
allianties, met inbegrip van alle 
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van alle relevante fora, waaronder de VN-
top over voedselsystemen in 2021;

belanghebbenden uit de particuliere en de 
publieke sector, tot stand te brengen in het 
kader van alle relevante fora, waaronder de 
VN-top over voedselsystemen in 2021;

Or. en

Amendement 76
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de Commissie de 
doelstellingen van de “van boer tot bord”-
strategie na te streven door groene 
allianties tot stand te brengen in het kader 
van alle relevante fora, waaronder de VN-
top over voedselsystemen in 2021;

4. verzoekt de Commissie de 
doelstellingen van de “van boer tot bord”-
strategie na te streven door groene 
allianties tot stand te brengen in het kader 
van alle relevante bilaterale, regionale en 
multilaterale fora, waaronder de VN-top 
over voedselsystemen in 2021;

Or. it

Amendement 77
Mazaly Aguilar, Sergio Berlato, Emmanouil Fragkos, Witold Jan Waszczykowski

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de Commissie de 
doelstellingen van de “van boer tot bord”-
strategie na te streven door groene 
allianties tot stand te brengen in het kader 
van alle relevante fora, waaronder de VN-
top over voedselsystemen in 2021;

4. verzoekt de Commissie de 
doelstellingen van de “van boer tot bord”-
strategie op een realistische en 
pragmatische manier na te streven door 
groene allianties tot stand te brengen in het 
kader van alle relevante fora, waaronder de 
VN-top over voedselsystemen in 2021;

Or. en
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Amendement 78
Sergio Berlato, Mazaly Aguilar

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de Commissie de 
doelstellingen van de “van boer tot bord”-
strategie na te streven door groene 
allianties tot stand te brengen in het kader 
van alle relevante fora, waaronder de VN-
top over voedselsystemen in 2021;

4. verzoekt de Commissie de 
doelstellingen van de “van boer tot bord”-
strategie na te streven door allianties tot 
stand te brengen, gericht op het halen van 
de gestelde doelstellingen;

Or. it

Amendement 79
Paolo De Castro, Kathleen Van Brempt, Miroslav Číž, Margarida Marques, Inma 
Rodríguez-Piñero, Costas Mavrides

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. benadrukt dat de EU, mede in het 
licht van de COVID-19-pandemie, een 
open strategische autonomie moet 
ontwikkelen teneinde de toegang tot 
belangrijke markten en kritieke goederen 
te waarborgen en economische activa te 
beschermen; herhaalt dat 
voedselzekerheid moet worden erkend als 
een cruciaal aspect van de open 
strategische autonomie om de werking 
van de voedselvoorzieningssystemen 
tijdens toekomstige crises veilig te stellen;

Or. en

Amendement 80
Mazaly Aguilar, Sergio Berlato, Emmanouil Fragkos, Witold Jan Waszczykowski

Ontwerpadvies



AM\1226158NL.docx 43/89 PE680.937v03-00

NL

Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. onderstreept dat de Commissie na 
overleg met de lidstaten 
wetgevingsvoorstellen moet baseren op 
wetenschappelijk verantwoorde 
effectbeoordelingen vooraf waarin de 
berekeningsmethoden van de 
doelstellingen en de uitgangswaarden en 
referentieperioden van elke afzonderlijke 
doelstelling worden beschreven; wijst erop 
dat daarbij rekening moet worden 
gehouden met de cumulatieve effecten 
van de wetgevingsvoorstellen;

Or. en

Amendement 81
Gabriel Mato, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. verzoekt de Commissie de 
controlemechanismen, zowel aan de bron 
als aan de grens in de handel met derde 
landen, te versterken teneinde de 
gezondheid van dieren en planten in de 
Europese landbouw te vrijwaren en te 
vermijden dat plagen en ziekten van 
buiten de EU worden binnengebracht;

Or. es

Amendement 82
Emmanuel Maurel

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

4 bis. verzoekt de Commissie een 
duidelijke handels- en landbouwstrategie 
te implementeren om de Europese 
rundvleessector minder afhankelijk te 
maken van de productie van transgene 
soja in Zuid-Amerika;

Or. fr

Amendement 83
Mazaly Aguilar, Emmanouil Fragkos, Witold Jan Waszczykowski

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. verzoekt de Commissie in het licht 
van de ambitieuze doelstellingen van de 
“van boer tot bord”-strategie om de 
grondbeginselen van de Mercosur-
overeenkomst te herzien voor zover het de 
landbouw en milieubescherming betreft; 
wijst op de onevenwichtigheden in de 
hoofdstukken over landbouw en 
duurzaamheid en beklemtoont dat 
vrijwaringsmaatregelen ontoereikend zijn 
om marktverstoringen of aantasting van 
het milieu te voorkomen;

Or. en

Amendement 84
Paolo De Castro, Kathleen Van Brempt, Miroslav Číž, Margarida Marques, Inma 
Rodríguez-Piñero, Costas Mavrides

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. benadrukt het belang van 
transparantie in de 
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voedselvoorzieningsketen en van 
traceerbaarheid van alle productie- en 
distributieprocessen; merkt op dat 
innovatieve digitale instrumenten en 
verplichte oorsprongsetikettering van 
levensmiddelen de transparantie en de 
traceerbaarheid aanzienlijk kunnen 
verbeteren en aldus het vertrouwen van de 
consument kunnen vergroten;

Or. en

Amendement 85
Sara Matthieu, Manuela Ripa

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. benadrukt het belang van 
afdwingbare hoofdstukken over handel en 
duurzame ontwikkeling in 
handelsovereenkomsten om biodiversiteit 
te bevorderen, een duurzamere 
agrovoedingsproductie te stimuleren en een 
einde te maken aan door de EU 
aangestuurde mondiale ontbossing; dringt 
aan op steun voor ontwikkelingslanden ter 
bevordering van voedselzekerheid en 
afstemming op Europese normen inzake 
duurzaamheid;

5. is ingenomen met het streven van 
de “van boer tot bord”-strategie om te 
zorgen voor ambitieuze en volledig 
afdwingbare hoofdstukken over duurzame 
ontwikkeling in alle bilaterale 
handelsovereenkomsten van de EU; 
benadrukt het belang van sterker 
afdwingbare hoofdstukken over handel en 
duurzame ontwikkeling in 
handelsovereenkomsten om biodiversiteit 
en dierenwelzijn te bevorderen, de 
arbeidsnormen te verhogen, een 
duurzamere agrovoedingsproductie te 
stimuleren en een einde te maken aan door 
de EU aangestuurde mondiale ontbossing; 
wijst erop dat de afdwingbaarheid van de 
hoofdstukken over handel en duurzame 
ontwikkeling aanzienlijk zou kunnen 
worden vergroot door diverse 
handhavingsmethoden, met inbegrip van 
een op sancties gebaseerd mechanisme als 
laatste redmiddel; roept ertoe op de 
hoofdstukken over handel en duurzame 
ontwikkeling te voorzien van routekaarten 
met mijlpalen die worden onderworpen 
aan duurzaamheidseffectbeoordelingen 
achteraf, en dat de verlaging van 
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(niet-)tarifaire belemmeringen daaraan 
als voorwaarde wordt verbonden; 
verwacht dat het hoofd handhaving voor 
de handel zijn rol bij het versterken van 
de handhaving van de hoofdstukken over 
handel en duurzame ontwikkeling ten 
volle vervult, met name door te zorgen 
voor een passende follow-up van klachten 
uit het maatschappelijk middenveld met 
betrekking tot mensenrechten, 
milieukwesties en dierenwelzijn; dringt 
aan op steun voor ontwikkelingslanden ter 
bevordering van voedselzekerheid en 
afstemming op Europese normen inzake 
duurzaamheid;

Or. en

Amendement 86
Jérémy Decerle, Marie-Pierre Vedrenne

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. benadrukt het belang van 
afdwingbare hoofdstukken over handel en 
duurzame ontwikkeling in 
handelsovereenkomsten om biodiversiteit 
te bevorderen, een duurzamere 
agrovoedingsproductie te stimuleren en een 
einde te maken aan door de EU 
aangestuurde mondiale ontbossing; dringt 
aan op steun voor ontwikkelingslanden ter 
bevordering van voedselzekerheid en 
afstemming op Europese normen inzake 
duurzaamheid;

5. benadrukt, gesteund door het hoofd 
handhaving voor de handel, het belang 
van afdwingbare hoofdstukken over handel 
en duurzame ontwikkeling in 
handelsovereenkomsten om biodiversiteit 
te bevorderen, een duurzamere 
agrovoedingsproductie te stimuleren en een 
einde te maken aan door de EU 
aangestuurde mondiale ontbossing als 
manier om te zorgen voor een coherent 
EU-handelsbeleid met de hogere 
regelgevingsambities die naar voren zijn 
gebracht in de “van boer tot bord”-
strategie, de EU-biodiversiteitsstrategie, 
het GLB en andere voedselgerelateerde 
beleidsinstrumenten; stelt, teneinde een 
gelijk speelveld voor producenten te 
waarborgen en een echte stap voorwaarts 
te zetten in de richting van mondiale 
duurzame praktijken, voor om in de 
hoofdstukken over handel en duurzame 
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ontwikkeling ook de eerbiediging van 
gelijkwaardige productienormen op te 
nemen, bijvoorbeeld met betrekking tot 
dierenwelzijn, diervoeder, vervoer van 
dieren, traceerbaarheid, 
voedselverspilling, antimicrobiële 
resistentie en het gebruik van 
fytosanitaire producten; roept ertoe op 
derde controle- en certificeringsinstanties 
in te schakelen in alle stadia van de 
productie van ingevoerde producten, en 
deze certificeringen bindend te maken 
voor importeurs en te baseren op een EU-
referentiekader dat stoelt op de “van boer 
tot bord”-doelstellingen; dringt aan op 
steun voor ontwikkelingslanden ter 
bevordering van voedselzekerheid en 
afstemming op Europese normen inzake 
duurzaamheid;

Or. en

Amendement 87
Danilo Oscar Lancini, Marco Campomenosi, Markus Buchheit, Jean-Lin Lacapelle

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. benadrukt het belang van 
afdwingbare hoofdstukken over handel en 
duurzame ontwikkeling in 
handelsovereenkomsten om biodiversiteit 
te bevorderen, een duurzamere 
agrovoedingsproductie te stimuleren en een 
einde te maken aan door de EU 
aangestuurde mondiale ontbossing; dringt 
aan op steun voor ontwikkelingslanden ter 
bevordering van voedselzekerheid en 
afstemming op Europese normen inzake 
duurzaamheid;

5. benadrukt het belang van 
afdwingbare hoofdstukken over handel en 
duurzame ontwikkeling in 
handelsovereenkomsten om biodiversiteit 
te bevorderen, een duurzamere 
agrovoedingsproductie te stimuleren en een 
einde te maken aan de mondiale 
ontbossing; dringt aan op steun voor 
ontwikkelingslanden ter bevordering van 
voedselzekerheid en afstemming op 
Europese normen inzake duurzame 
productie en eerbiediging van 
mensenrechten; geeft in dit verband uiting 
aan zijn diepe bezorgdheid over de wijze 
waarop de “van boer tot bord”-strategie 
wereldwijd tot meer voedselonzekerheid 
zou kunnen leiden, door de Europese en 
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de mondiale productie te verlagen, zoals 
wordt gesuggereerd in het in 2020 
gepubliceerde verslag van het 
Amerikaanse ministerie van Landbouw; 
benadrukt dat is aangetoond dat 
biologische productie alleen onvoldoende 
is om in de voedselbehoeften van de 
wereldbevolking te voorzien;

Or. en

Amendement 88
Emmanuel Maurel

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. benadrukt het belang van 
afdwingbare hoofdstukken over handel en 
duurzame ontwikkeling in 
handelsovereenkomsten om biodiversiteit 
te bevorderen, een duurzamere 
agrovoedingsproductie te stimuleren en een 
einde te maken aan door de EU 
aangestuurde mondiale ontbossing; dringt 
aan op steun voor ontwikkelingslanden ter 
bevordering van voedselzekerheid en 
afstemming op Europese normen inzake 
duurzaamheid;

5. benadrukt het belang van 
afdwingbare hoofdstukken over handel en 
duurzame ontwikkeling in 
handelsovereenkomsten om biodiversiteit 
te bevorderen, een duurzamere 
agrovoedingsproductie te stimuleren en een 
einde te maken aan door de EU 
aangestuurde mondiale ontbossing; dringt 
aan op steun voor ontwikkelingslanden ter 
bevordering van voedselzekerheid en 
afstemming op Europese normen inzake 
duurzaamheid; eist, in samenhang met de 
in dit advies genoemde doelstellingen, dat 
geen enkele nieuwe 
vrijhandelsovereenkomst een negatieve 
invloed heeft op de biodiversiteit, op een 
indirecte manier de toepassing van 
monocultuur bevordert en dumping in de 
landbouw toestaat wegens het ontbreken 
van wederkerigheid van normen voor 
producten die in Europa worden 
geïmporteerd;

Or. fr

Amendement 89
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Carles Puigdemont i Casamajó

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. benadrukt het belang van 
afdwingbare hoofdstukken over handel en 
duurzame ontwikkeling in 
handelsovereenkomsten om biodiversiteit 
te bevorderen, een duurzamere 
agrovoedingsproductie te stimuleren en een 
einde te maken aan door de EU 
aangestuurde mondiale ontbossing; dringt 
aan op steun voor ontwikkelingslanden ter 
bevordering van voedselzekerheid en 
afstemming op Europese normen inzake 
duurzaamheid;

5. benadrukt het belang van 
afdwingbare hoofdstukken over handel en 
duurzame ontwikkeling in 
handelsovereenkomsten om biodiversiteit 
te bevorderen, een duurzamere 
agrovoedingsproductie te stimuleren en een 
einde te maken aan door de EU 
aangestuurde mondiale ontbossing; dringt 
aan op steun voor ontwikkelingslanden ter 
bevordering van voedselzekerheid en 
afstemming op Europese normen inzake 
duurzaamheid; is van mening dat de 
hoofdstukken over handel en duurzame 
ontwikkeling, samen met het stelsel van 
algemene preferenties (SAP), momenteel 
de beste manieren zijn om ervoor te 
zorgen dat derde landen waarmee de Unie 
handelsovereenkomsten heeft gesloten, de 
normen op het gebied van mensenrechten, 
milieu en arbeid, die een weerslag hebben 
in de agrovoedingssector van die landen, 
naleven;

Or. en

Amendement 90
Roman Haider

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. benadrukt het belang van 
afdwingbare hoofdstukken over handel en 
duurzame ontwikkeling in 
handelsovereenkomsten om biodiversiteit 
te bevorderen, een duurzamere 
agrovoedingsproductie te stimuleren en een 
einde te maken aan door de EU 

5. benadrukt het belang van 
afdwingbare hoofdstukken over handel en 
duurzame ontwikkeling in 
handelsovereenkomsten om biodiversiteit 
te bevorderen, een duurzamere 
agrovoedingsproductie te stimuleren en een 
einde te maken aan door de EU mede 
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aangestuurde mondiale ontbossing; dringt 
aan op steun voor ontwikkelingslanden ter 
bevordering van voedselzekerheid en 
afstemming op Europese normen inzake 
duurzaamheid;

veroorzaakte mondiale ontbossing; is 
derhalve van mening dat naleving van de 
EU-normen bij de productie van 
landbouwproducten een absolute 
voorwaarde moet zijn in alle 
handelsovereenkomsten die in de 
toekomst worden gesloten; dringt aan op 
steun voor ontwikkelingslanden ter 
bevordering van voedselzekerheid en 
afstemming op Europese normen inzake 
duurzaamheid;

Or. de

Amendement 91
Paolo De Castro, Kathleen Van Brempt, Margarida Marques, Inma Rodríguez-Piñero, 
Costas Mavrides

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. benadrukt het belang van 
afdwingbare hoofdstukken over handel en 
duurzame ontwikkeling in 
handelsovereenkomsten om biodiversiteit 
te bevorderen, een duurzamere 
agrovoedingsproductie te stimuleren en 
een einde te maken aan door de EU 
aangestuurde mondiale ontbossing; dringt 
aan op steun voor ontwikkelingslanden ter 
bevordering van voedselzekerheid en 
afstemming op Europese normen inzake 
duurzaamheid;

5. benadrukt het belang van 
afdwingbare hoofdstukken over handel en 
duurzame ontwikkeling in 
handelsovereenkomsten, die op sancties 
gebaseerde geschillenmechanismen 
omvatten, om biodiversiteit te bevorderen, 
een duurzamere agrovoedingsproductie te 
stimuleren, een einde te maken aan door de 
EU aangestuurde mondiale ontbossing en 
de arbeidsnormen te verhogen, in 
overeenstemming met de acht IAO-
kernverdragen; dringt met name aan op 
steun voor ontwikkelingslanden ter 
bevordering van voedselzekerheid en de 
verlening van bijstand bij de afstemming 
op Europese normen inzake duurzame 
agrovoedingssystemen;

Or. en

Amendement 92
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso
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Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. benadrukt het belang van 
afdwingbare hoofdstukken over handel en 
duurzame ontwikkeling in 
handelsovereenkomsten om biodiversiteit 
te bevorderen, een duurzamere 
agrovoedingsproductie te stimuleren en een 
einde te maken aan door de EU 
aangestuurde mondiale ontbossing; dringt 
aan op steun voor ontwikkelingslanden ter 
bevordering van voedselzekerheid en 
afstemming op Europese normen inzake 
duurzaamheid;

5. benadrukt het belang van 
ambitieuze en afdwingbare hoofdstukken 
over handel en duurzame ontwikkeling in 
handelsovereenkomsten om biodiversiteit 
te bevorderen, een duurzamere 
agrovoedingsproductie te stimuleren en een 
einde te maken aan door de EU 
aangestuurde mondiale ontbossing; dringt 
aan op steun voor ontwikkelingslanden ter 
bevordering van voedselzekerheid en 
afstemming op Europese normen inzake 
duurzaamheid en eerbiediging van de 
mensenrechten; benadrukt het belang van 
een doeltreffend systeem van sancties in 
geval van niet-naleving van deze normen;

Or. it

Amendement 93
Seán Kelly

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. benadrukt het belang van 
afdwingbare hoofdstukken over handel en 
duurzame ontwikkeling in 
handelsovereenkomsten om biodiversiteit 
te bevorderen, een duurzamere 
agrovoedingsproductie te stimuleren en een 
einde te maken aan door de EU 
aangestuurde mondiale ontbossing; dringt 
aan op steun voor ontwikkelingslanden ter 
bevordering van voedselzekerheid en 
afstemming op Europese normen inzake 
duurzaamheid;

5. benadrukt het belang van 
afdwingbare hoofdstukken over handel en 
duurzame ontwikkeling in 
handelsovereenkomsten om biodiversiteit 
te bevorderen, een duurzamere 
agrovoedingsproductie te stimuleren en een 
einde te maken aan door de EU 
aangestuurde mondiale ontbossing, en om 
marktverstoringen doeltreffend aan te 
pakken zodat de agrovoedingssector geen 
concurrentienadeel ondervindt; dringt aan 
op steun voor ontwikkelingslanden ter 
bevordering van voedselzekerheid en 
afstemming op Europese normen inzake 
duurzaamheid;
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Or. en

Amendement 94
Mazaly Aguilar, Sergio Berlato, Emmanouil Fragkos, Witold Jan Waszczykowski

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. benadrukt het belang van 
afdwingbare hoofdstukken over handel en 
duurzame ontwikkeling in 
handelsovereenkomsten om biodiversiteit 
te bevorderen, een duurzamere 
agrovoedingsproductie te stimuleren en een 
einde te maken aan door de EU 
aangestuurde mondiale ontbossing; dringt 
aan op steun voor ontwikkelingslanden ter 
bevordering van voedselzekerheid en 
afstemming op Europese normen inzake 
duurzaamheid;

5. benadrukt het belang van 
afdwingbare hoofdstukken over handel en 
duurzame ontwikkeling in 
handelsovereenkomsten om biodiversiteit 
te bevorderen, een duurzamere 
agrovoedingsproductie te stimuleren en een 
einde te maken aan door de EU 
aangestuurde mondiale ontbossing; dringt 
aan op steun voor ontwikkelingslanden ter 
bevordering van voedselzekerheid en 
afstemming op Europese normen inzake 
duurzaamheid; dringt aan op een 
constructieve dialoog met overheden en 
belanghebbenden wereldwijd;

Or. en

Amendement 95
Emmanouil Fragkos

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. benadrukt het belang van 
afdwingbare hoofdstukken over handel en 
duurzame ontwikkeling in 
handelsovereenkomsten om biodiversiteit 
te bevorderen, een duurzamere 
agrovoedingsproductie te stimuleren en een 
einde te maken aan door de EU 
aangestuurde mondiale ontbossing; dringt 
aan op steun voor ontwikkelingslanden ter 
bevordering van voedselzekerheid en 

5. benadrukt het belang van 
afdwingbare hoofdstukken over handel en 
duurzame ontwikkeling in 
handelsovereenkomsten om biodiversiteit 
te bevorderen, een duurzamere 
agrovoedingsproductie te stimuleren en een 
einde te maken aan door de EU 
aangestuurde mondiale ontbossing; dringt 
aan op steun voor ontwikkelingslanden in 
een poging de voedselzekerheid te 
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afstemming op Europese normen inzake 
duurzaamheid;

bevorderen, afstemming op Europese 
normen inzake duurzaamheid te bereiken 
en ondernemerschap aan te moedigen;

Or. el

Amendement 96
Sergio Berlato, Mazaly Aguilar

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. benadrukt het belang van 
afdwingbare hoofdstukken over handel en 
duurzame ontwikkeling in 
handelsovereenkomsten om biodiversiteit 
te bevorderen, een duurzamere 
agrovoedingsproductie te stimuleren en 
een einde te maken aan door de EU 
aangestuurde mondiale ontbossing; dringt 
aan op steun voor ontwikkelingslanden ter 
bevordering van voedselzekerheid en 
afstemming op Europese normen inzake 
duurzaamheid;

5. benadrukt het belang van 
afdwingbare hoofdstukken over handel en 
duurzame ontwikkeling in 
handelsovereenkomsten om biodiversiteit 
te bevorderen een duurzamere 
agrovoedingsproductie te stimuleren; 
dringt aan op steun voor 
ontwikkelingslanden ter bevordering van 
voedselzekerheid en afstemming op 
Europese normen inzake duurzaamheid;

Or. it

Amendement 97
Dita Charanzová

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. benadrukt het belang van 
afdwingbare hoofdstukken over handel en 
duurzame ontwikkeling in 
handelsovereenkomsten om biodiversiteit 
te bevorderen, een duurzamere 
agrovoedingsproductie te stimuleren en een 
einde te maken aan door de EU 
aangestuurde mondiale ontbossing; dringt 

5. benadrukt het belang van 
hoofdstukken over handel en duurzame 
ontwikkeling in handelsovereenkomsten 
om biodiversiteit te bevorderen, een 
duurzamere agrovoedingsproductie te 
stimuleren en een einde te maken aan door 
de EU aangestuurde mondiale ontbossing; 
dringt er bij de Commissie op aan steun te 
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aan op steun voor ontwikkelingslanden ter 
bevordering van voedselzekerheid en 
afstemming op Europese normen inzake 
duurzaamheid;

bieden aan ontwikkelingslanden ter 
bevordering van voedselzekerheid en 
afstemming op Europese normen inzake 
duurzaamheid;

Or. en

Amendement 98
Annie Schreijer-Pierik

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. benadrukt het belang van 
afdwingbare hoofdstukken over handel en 
duurzame ontwikkeling in 
handelsovereenkomsten om biodiversiteit 
te bevorderen, een duurzamere 
agrovoedingsproductie te stimuleren en een 
einde te maken aan door de EU 
aangestuurde mondiale ontbossing; dringt 
aan op steun voor ontwikkelingslanden ter 
bevordering van voedselzekerheid en 
afstemming op Europese normen inzake 
duurzaamheid;

5. benadrukt het belang van 
afdwingbare hoofdstukken over handel en 
duurzame ontwikkeling in 
handelsovereenkomsten om de mondiale 
klimaataanpak en biodiversiteit te 
bevorderen, een duurzamere 
agrovoedingsproductie te stimuleren en een 
einde te maken aan mondiale ontbossing; 
dringt aan op steun voor 
ontwikkelingslanden ter bevordering van 
voedselzekerheid en afstemming op 
Europese normen inzake duurzaamheid;

Or. nl

Amendement 99
Enikő Győri

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. benadrukt het belang van 
afdwingbare hoofdstukken over handel en 
duurzame ontwikkeling in 
handelsovereenkomsten om biodiversiteit 
te bevorderen, een duurzamere 
agrovoedingsproductie te stimuleren en een 
einde te maken aan door de EU 

5. benadrukt het belang van 
afdwingbare hoofdstukken over handel en 
duurzame ontwikkeling in 
handelsovereenkomsten om biodiversiteit 
te bevorderen, een duurzamere 
agrovoedingsproductie te stimuleren en een 
einde te maken aan de mondiale 
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aangestuurde mondiale ontbossing; dringt 
aan op steun voor ontwikkelingslanden ter 
bevordering van voedselzekerheid en 
afstemming op Europese normen inzake 
duurzaamheid;

ontbossing; dringt aan op steun voor 
ontwikkelingslanden ter bevordering van 
voedselzekerheid en afstemming op 
Europese normen inzake duurzaamheid;

Or. en

Amendement 100
Urmas Paet

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. benadrukt het belang van 
afdwingbare hoofdstukken over handel en 
duurzame ontwikkeling in 
handelsovereenkomsten om biodiversiteit 
te bevorderen, een duurzamere 
agrovoedingsproductie te stimuleren en een 
einde te maken aan door de EU 
aangestuurde mondiale ontbossing; dringt 
aan op steun voor ontwikkelingslanden ter 
bevordering van voedselzekerheid en 
afstemming op Europese normen inzake 
duurzaamheid;

5. benadrukt het belang van 
afdwingbare hoofdstukken over handel en 
duurzame ontwikkeling in 
handelsovereenkomsten om biodiversiteit 
te bevorderen, een duurzamere 
agrovoedingsproductie te stimuleren en een 
einde te maken aan de mondiale 
ontbossing; dringt aan op steun voor 
ontwikkelingslanden ter bevordering van 
voedselzekerheid en afstemming op de 
EU-vereisten inzake ingevoerd voedsel;

Or. en

Amendement 101
Sara Matthieu, Manuela Ripa

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. merkt op dat in de hoofdstukken 
over handel en duurzame ontwikkeling 
niet wordt ingegaan op de mogelijke 
negatieve gevolgen van 
handelsovereenkomsten voor 
veranderingen in landgebruik, ontbossing 
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of klimaatverandering; is van mening dat 
de Europese en internationale milieu-, 
veiligheids-, dierenwelzijns- en sociale 
normen integraal moeten worden 
toegepast in alle hoofdstukken van 
handelsovereenkomsten om te voorkomen 
dat deze normen door andere 
handelsbepalingen worden ondermijnd;

Or. en

Amendement 102
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. benadrukt dat de Europese 
productienormen moeten worden 
nageleefd bij de handel in en de invoer 
van agrovoedingsproducten uit derde 
landen; is van mening dat 
agrovoedingsproducten die niet voldoen 
aan de belangrijkste Unienormen inzake 
de bescherming van het milieu, de 
gezondheid en het dierenwelzijn, niet op 
de interne markt mogen worden 
toegelaten;
acht het noodzakelijk dat de Commissie 
duidelijke en overeengekomen regels 
betreffende de naleving door importeurs 
vaststelt en, in geval van niet-naleving, in 
invoerrechten voorziet;

Or. it

Amendement 103
Sara Matthieu, Manuela Ripa

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

5 ter. is ervan overtuigd dat wetgeving 
voor verplichte horizontale zorgvuldigheid 
op EU-niveau in de gehele 
toeleveringsketen voor EU- en 
buitenlandse bedrijven die actief zijn op 
de eengemaakte markt, noodzakelijk is om 
de duurzameontwikkelingsdoelstellingen 
te verwezenlijken, goed bestuur te 
bevorderen en de traceerbaarheid en 
verantwoordingsplicht in wereldwijde 
toeleveringsketens te vergroten;

Or. en

Amendement 104
Danilo Oscar Lancini, Marco Campomenosi, Roman Haider, Markus Buchheit, Herve 
Juvin, Jean-Lin Lacapelle

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. betreurt het ontbreken van een 
doeltreffende effectbeoordeling voor de 
biodiversiteitsstrategie en de “van boer tot 
bord”-strategie en herinnert eraan dat 
wetgevingsvoorstellen pas mogen worden 
ingediend wanneer de algemene 
ecologische, sociale en economische 
effecten van de strategieën zijn 
beoordeeld;

Or. en

Amendement 105
Mazaly Aguilar, Sergio Berlato, Emmanouil Fragkos, Witold Jan Waszczykowski

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement
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5 bis. beklemtoont dat de Europese 
productienormen moeten worden 
nageleefd wanneer het gaat om handel en 
invoer uit derde landen; wijst erop dat 
ingevoerde levensmiddelen die niet aan de 
desbetreffende EU-milieunormen 
voldoen, niet op de EU-markten mogen 
worden toegelaten, teneinde een gelijk 
speelveld in stand te houden;

Or. en

Amendement 106
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. onderstreept het belang van de 
traceerbaarheid van het gehele 
productieproces, zodat de consument op 
gedetailleerde wijze de oorsprong van het 
landbouwproduct kan achterhalen door 
middel van een doeltreffend systeem van 
duurzaamheidskeurmerken en door het 
gebruik van nieuwe 
digitaliseringssystemen, waaronder het 
gebruik van instrumenten zoals 
blockchain voor de certificering van de 
traceerbaarheid;
acht het daartoe van essentieel belang dat 
de Commissie zorgt voor uniforme 
douanecontroles op levensmiddelen op 
alle plaatsen van binnenkomst op het 
grondgebied van de EU;

Or. it

Amendement 107
Sara Matthieu, Manuela Ripa

Ontwerpadvies
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Paragraaf 5 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 quater. dringt aan op een betere 
traceerbaarheid van ingrediënten en 
producten in de gehele voedselketen, wat 
fraude zou helpen bestrijden en zou 
voorkomen dat besmette producten bij de 
consument terechtkomen; roept ertoe op 
meer aandacht te besteden aan controles 
op goederen die uit derde landen worden 
ingevoerd en op de naleving van de EU-
normen inzake de veiligheid van 
levensmiddelen en diervoeder;

Or. en

Amendement 108
Mazaly Aguilar, Sergio Berlato, Emmanouil Fragkos, Witold Jan Waszczykowski

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. benadrukt dat de toegang tot 
nieuwe en innoverende technologieën een 
sleutelfactor is om de Europese landbouw 
concurrerend te houden op de 
wereldmarkt en om de voedselzekerheid 
op mondiaal niveau te handhaven;

Or. en

Amendement 109
Sara Matthieu, Manuela Ripa

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 quinquies. neemt kennis van de 
ambitie van de “van boer tot bord”-
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strategie dat ingevoerde producten moeten 
blijven voldoen aan de relevante EU-
regelgeving en -normen; merkt op dat de 
EU-voorschriften momenteel niet op alle 
ingevoerde goederen van toepassing zijn; 
verzoekt de Commissie de lat hoger te 
leggen door ervoor te zorgen dat in de EU 
ingevoerde producten volledig voldoen 
aan de relevante EU-regelgeving en -
normen, met name op het gebied van 
dierenwelzijn, het gebruik van 
gewasbestrijdingsmiddelen en de 
bestrijding van antimicrobiële resistentie; 
benadrukt het belang om 
ontwikkelingshulp te bieden en primaire 
producenten uit ontwikkelingslanden te 
ondersteunen om aan die normen te 
voldoen wanneer zij producten uitvoeren 
naar Europa; roept op tot een 
monitoringsmethode die de naleving 
waarborgt;

Or. en

Amendement 110
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 quater. beklemtoont dat het van 
belang is kleine landbouwers effectieve 
steun te verlenen om hen in staat te 
stellen volledig te voldoen aan de 
duurzaamheidsnormen, rekening 
houdend met het mogelijke effect van 
dergelijke normen op voedselverliezen en 
-verspilling, en om hun toegang tot 
buitenlandse markten te 
vergemakkelijken;

Or. it
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Amendement 111
Sara Matthieu, Manuela Ripa

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 sexies. herinnert aan zijn 
verzoeken aan de Commissie over het EU-
rechtskader om de door de EU 
aangestuurde mondiale ontbossing een 
halt toe te roepen en terug te draaien, en 
met name aan zijn verzoek om strenge 
wetgeving te ontwikkelen voor 
grondstoffen die een bedreiging vormen 
voor bossen, zoals soja, palmolie, rubber, 
maïs, rundvlees, leder en cacao; vraagt 
dat de “van boer tot bord”-strategie 
ervoor zorgt dat alle producten die op de 
EU-markt worden gebracht, vrij zijn van 
ontbossing en 
mensenrechtenschendingen; dringt er bij 
de Commissie op aan niet te 
onderhandelen over 
handelsovereenkomsten die ontbossing in 
de hand werken; benadrukt de belangrijke 
rol die de EU speelt bij het ondersteunen 
van beleid dat gemeenschapsgericht 
bosbeheer en eerlijke toegang van kleine 
boseigenaren tot lokale, regionale en 
wereldwijde markten bevordert;

Or. en

Amendement 112
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 quinquies. wijst voorts op het belang 
van de agrovoedingssector en de 
geografische aanduidingen in de 
handelsovereenkomsten, die moeten 
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worden hervormd in het licht van de 
duurzaamheidscriteria van de “van boer 
tot bord”-strategie en die tegelijkertijd op 
de buitenlandse markten moeten worden 
beschermd en ondersteund;

Or. it

Amendement 113
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 sexies. verzoekt de Commissie om 
een hoofdstuk over de duurzaamheid van 
de voedselsystemen op te nemen in de 
bestaande handelsovereenkomsten en in 
de overeenkomsten waarover nog wordt 
onderhandeld, teneinde zich met al haar 
handelspartners in te zetten voor een 
veerkrachtig en duurzaam voedselsysteem 
en een dergelijk systeem tot stand te 
brengen;

Or. it

Amendement 114
Jérémy Decerle, Marie-Pierre Vedrenne

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt dat een gebrek aan 
mondiale convergentie van normen het 
risico inhoudt dat de EU-
agrovoedingssector in een positie wordt 
gebracht waarin ze concurrentienadeel 
ondervindt en dat dit tot hogere kosten 
voor de consument kan leiden; verzoekt de 
Commissie een uitgebreide 

6. benadrukt dat bij gebrek aan 
mondiale convergentie van normen het 
risico bestaat dat de EU-
agrovoedingssector in een positie wordt 
gebracht waarin ze concurrentienadeel 
ondervindt, hetgeen de economische en 
sociale veerkracht van EU-producenten 
en hun capaciteit op het gebied van 
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effectbeoordeling van de beoogde 
streefdoelen van de strategie te 
presenteren, samen met evenredige 
maatregelen om het concurrentievermogen 
van de EU-agrovoedingssector in stand te 
houden en wederkerigheid van normen te 
waarborgen;

milieuprestaties en klimaatactie 
ondermijnt, leidt tot hogere invoer op de 
eengemaakte markt van 
agrovoedingsproducten die aanzienlijk 
afwijken van de EU-productienormen en -
voorwaarden, waarbij goedkope 
agrovoedingsproducten worden ingevoerd 
die vaak sociale en milieukosten met zich 
meebrengen voor derde landen, en dat dit 
tot hogere kosten voor de consument kan 
leiden; verzoekt de Commissie zo spoedig 
mogelijk een uitgebreide effectbeoordeling 
vooraf van de beoogde streefdoelen van de 
strategie te presenteren, in overleg met alle 
actoren van de agrovoedingsketen, 
overheden op alle niveaus, sociale 
partners, ngo’s, het maatschappelijk 
middenveld, particuliere actoren en 
eventuele andere belanghebbenden, 
samen met evenredige maatregelen om het 
concurrentievermogen van de EU-
agrovoedingssector in stand te houden en 
wederkerigheid van normen te waarborgen, 
met inbegrip van productienormen;

Or. en

Amendement 115
Danilo Oscar Lancini, Marco Campomenosi, Roman Haider, Markus Buchheit, Jean-
Lin Lacapelle, Herve Juvin

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt dat een gebrek aan 
mondiale convergentie van normen het 
risico inhoudt dat de EU-
agrovoedingssector in een positie wordt 
gebracht waarin ze concurrentienadeel 
ondervindt en dat dit tot hogere kosten 
voor de consument kan leiden; verzoekt de 
Commissie een uitgebreide 
effectbeoordeling van de beoogde 
streefdoelen van de strategie te 
presenteren, samen met evenredige 

6. benadrukt dat een gebrek aan 
mondiale convergentie van normen het 
risico inhoudt dat de EU-
agrovoedingssector in een positie wordt 
gebracht waarin ze concurrentienadeel 
ondervindt en dat dit tot hogere kosten 
voor de consument kan leiden; verzoekt de 
Commissie onmiddellijk een uitgebreide 
en neutrale effectbeoordeling van de 
beoogde streefdoelen van de strategie te 
verrichten en te presenteren, samen met 
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maatregelen om het concurrentievermogen 
van de EU-agrovoedingssector in stand te 
houden en wederkerigheid van normen te 
waarborgen;

evenredige maatregelen om het 
concurrentievermogen van de EU-
agrovoedingssector in stand te houden en 
wederkerigheid van normen te waarborgen; 
herinnert eraan dat 
vrijhandelsovereenkomsten gebaseerd 
moeten zijn op een gecoördineerde 
aanpak, die meer samenhang tussen 
handel, douane en markttoezicht 
bevordert; dringt er voorts bij de 
Commissie op aan een ambitieuzere 
agenda op te stellen met betrekking tot 
voedselfraude en -vervalsing in 
vrijhandelsovereenkomsten;

Or. en

Amendement 116
Massimiliano Salini

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt dat een gebrek aan 
mondiale convergentie van normen het 
risico inhoudt dat de EU-
agrovoedingssector in een positie wordt 
gebracht waarin ze concurrentienadeel 
ondervindt en dat dit tot hogere kosten 
voor de consument kan leiden; verzoekt de 
Commissie een uitgebreide 
effectbeoordeling van de beoogde 
streefdoelen van de strategie te 
presenteren, samen met evenredige 
maatregelen om het concurrentievermogen 
van de EU-agrovoedingssector in stand te 
houden en wederkerigheid van normen te 
waarborgen;

6. benadrukt dat een gebrek aan 
mondiale convergentie van normen het 
risico inhoudt dat de EU-
agrovoedingssector in een positie wordt 
gebracht waarin ze concurrentienadeel 
ondervindt en dat dit tot hogere kosten 
voor de consument kan leiden; verzoekt de 
Commissie een uitgebreide 
effectbeoordeling van de beoogde 
streefdoelen van de strategie te 
presenteren, samen met evenredige 
maatregelen om het concurrentievermogen 
van de EU-agrovoedingssector in stand te 
houden en wederkerigheid van normen te 
waarborgen; is van mening dat de “van 
boer tot bord”-strategie een alomvattende 
benadering van de agrovoedingsketen 
moet volgen, die gebaseerd is op een 
onafhankelijke en degelijke 
wetenschappelijke effectbeoordeling, en 
dat de benadering van de strategie niet 
gepaard mag gaan met plotselinge 
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veranderingen die enkel resulteren in de 
ondermijning van hele sectoren van de 
nationale economieën;

Or. en

Amendement 117
Herve Juvin, Danilo Oscar Lancini

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt dat een gebrek aan 
mondiale convergentie van normen het 
risico inhoudt dat de EU-
agrovoedingssector in een positie wordt 
gebracht waarin ze concurrentienadeel 
ondervindt en dat dit tot hogere kosten 
voor de consument kan leiden; verzoekt de 
Commissie een uitgebreide 
effectbeoordeling van de beoogde 
streefdoelen van de strategie te 
presenteren, samen met evenredige 
maatregelen om het concurrentievermogen 
van de EU-agrovoedingssector in stand te 
houden en wederkerigheid van normen te 
waarborgen;

6. benadrukt dat een gebrek aan 
mondiale convergentie van normen het 
risico inhoudt dat de EU-
agrovoedingssector in een positie wordt 
gebracht waarin ze concurrentienadeel 
ondervindt en dat dit tot hogere kosten 
voor de consument kan leiden; verzoekt de 
Commissie een uitgebreide 
effectbeoordeling van de beoogde 
streefdoelen van de strategie te 
presenteren, samen met evenredige 
maatregelen om het concurrentievermogen 
van de EU-agrovoedingssector in stand te 
houden en wederkerigheid van normen te 
waarborgen met behulp van versterkte 
controles aan de grenzen en de 
ontwikkeling van middelen voor de 
doeltreffende controle van 
productienormen en -voorwaarden in 
gebieden met vrijhandelsovereenkomsten;

Or. fr

Amendement 118
Seán Kelly

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement
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6. benadrukt dat een gebrek aan 
mondiale convergentie van normen het 
risico inhoudt dat de EU-
agrovoedingssector in een positie wordt 
gebracht waarin ze concurrentienadeel 
ondervindt en dat dit tot hogere kosten 
voor de consument kan leiden; verzoekt de 
Commissie een uitgebreide 
effectbeoordeling van de beoogde 
streefdoelen van de strategie te 
presenteren, samen met evenredige 
maatregelen om het concurrentievermogen 
van de EU-agrovoedingssector in stand te 
houden en wederkerigheid van normen te 
waarborgen;

6. benadrukt dat, aangezien Europese 
landbouwers mondiaal gezien aan de 
strengste milieunormen moeten voldoen, 
het risico bestaat dat de EU-
agrovoedingssector in een positie wordt 
gebracht waarin ze bij gebrek aan 
mondiale convergentie van normen 
concurrentienadeel ondervindt en dat dit tot 
hogere kosten voor de consument kan 
leiden; verzoekt de Commissie een 
objectieve en uitgebreide effectbeoordeling 
te presenteren in samenwerking en 
overleg met de lidstaten, voorafgaand aan 
de beoogde streefdoelen van de strategie, 
samen met evenredige maatregelen om het 
concurrentievermogen van de EU-
agrovoedingssector in stand te houden en 
wederkerigheid van normen te waarborgen;

Or. en

Amendement 119
Carles Puigdemont i Casamajó

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt dat een gebrek aan 
mondiale convergentie van normen het 
risico inhoudt dat de EU-
agrovoedingssector in een positie wordt 
gebracht waarin ze concurrentienadeel 
ondervindt en dat dit tot hogere kosten 
voor de consument kan leiden; verzoekt de 
Commissie een uitgebreide 
effectbeoordeling van de beoogde 
streefdoelen van de strategie te 
presenteren, samen met evenredige 
maatregelen om het concurrentievermogen 
van de EU-agrovoedingssector in stand te 
houden en wederkerigheid van normen te 
waarborgen;

6. benadrukt dat een gebrek aan 
mondiale convergentie van normen het 
risico inhoudt dat de EU-
agrovoedingssector in een positie wordt 
gebracht waarin ze concurrentienadeel 
ondervindt en dat dit tot hogere kosten 
voor de consument kan leiden; verzoekt de 
Commissie een uitgebreide 
effectbeoordeling van de beoogde 
streefdoelen van de strategie te 
presenteren, samen met evenredige 
maatregelen om het concurrentievermogen 
van de EU-agrovoedingssector in stand te 
houden en wederkerigheid van normen te 
waarborgen; dringt er bij de Commissie op 
aan derde landen waarmee de Unie 
handelsovereenkomsten heeft gesloten, te 
helpen de marktdiversiteit te bevorderen 
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en marktconcentratie in de 
agrovoedingssector te bestrijden;

Or. en

Amendement 120
Paolo De Castro, Miroslav Číž, Margarida Marques, Inma Rodríguez-Piñero, Costas 
Mavrides

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt dat een gebrek aan 
mondiale convergentie van normen het 
risico inhoudt dat de EU-
agrovoedingssector in een positie wordt 
gebracht waarin ze concurrentienadeel 
ondervindt en dat dit tot hogere kosten 
voor de consument kan leiden; verzoekt de 
Commissie een uitgebreide 
effectbeoordeling van de beoogde 
streefdoelen van de strategie te 
presenteren, samen met evenredige 
maatregelen om het concurrentievermogen 
van de EU-agrovoedingssector in stand te 
houden en wederkerigheid van normen te 
waarborgen;

6. benadrukt dat een gebrek aan 
mondiale convergentie van normen het 
risico inhoudt dat de EU-
agrovoedingssector in een positie wordt 
gebracht waarin ze concurrentienadeel 
ondervindt en dat dit tot hogere kosten 
voor de consument kan leiden; verzoekt de 
Commissie een uitgebreide en cumulatieve 
effectbeoordeling van de beoogde 
streefdoelen van de strategie te 
presenteren, samen met evenredige 
maatregelen, een adequaat tijdschema 
voor de aanpassing en 
compensatiemechanismen om het 
concurrentievermogen van de EU-
agrovoedingssector in stand te houden, met 
name door wederkerigheid van normen te 
waarborgen voor alle agrovoedings- en 
bosbouwproducten die in de EU worden 
ingevoerd;

Or. en

Amendement 121
Sara Matthieu, Manuela Ripa

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement
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6. benadrukt dat een gebrek aan 
mondiale convergentie van normen het 
risico inhoudt dat de EU-
agrovoedingssector in een positie wordt 
gebracht waarin ze concurrentienadeel 
ondervindt en dat dit tot hogere kosten 
voor de consument kan leiden; verzoekt de 
Commissie een uitgebreide 
effectbeoordeling van de beoogde 
streefdoelen van de strategie te 
presenteren, samen met evenredige 
maatregelen om het 
concurrentievermogen van de EU-
agrovoedingssector in stand te houden en 
wederkerigheid van normen te 
waarborgen;

6. merkt op dat een gebrek aan 
mondiale convergentie van normen het 
potentiële risico inhoudt dat de EU-
agrovoedingssector in een positie wordt 
gebracht waarin ze concurrentienadeel 
ondervindt; herinnert eraan dat 
effectbeoordelingen integraal deel 
uitmaken van het EU-regelgevingsproces 
en dat rekening wordt gehouden met de 
economische effecten;

Or. en

Amendement 122
Enikő Győri

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt dat een gebrek aan 
mondiale convergentie van normen het 
risico inhoudt dat de EU-
agrovoedingssector in een positie wordt 
gebracht waarin ze concurrentienadeel 
ondervindt en dat dit tot hogere kosten 
voor de consument kan leiden; verzoekt de 
Commissie een uitgebreide 
effectbeoordeling van de beoogde 
streefdoelen van de strategie te 
presenteren, samen met evenredige 
maatregelen om het concurrentievermogen 
van de EU-agrovoedingssector in stand te 
houden en wederkerigheid van normen te 
waarborgen;

6. benadrukt dat een gebrek aan 
mondiale convergentie van normen het 
risico inhoudt dat de EU-
agrovoedingssector in een positie wordt 
gebracht waarin ze concurrentienadeel 
ondervindt en dat dit tot hogere kosten 
voor de consument kan leiden; verzoekt de 
Commissie een grondige effectbeoordeling 
vooraf en periodieke follow-
upbeoordelingen van de beoogde 
streefdoelen van de strategie te 
presenteren, zodat de “van boer tot bord”-
strategie het concurrentievermogen van de 
EU-landbouwers op de mondiale markten 
niet schaadt en evenmin leidt tot een 
verdringingseffect van EU-
agrovoedingsproducten door goedkopere 
invoer op de interne markt van de EU;

Or. en



AM\1226158NL.docx 69/89 PE680.937v03-00

NL

Amendement 123
Gabriel Mato, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt dat een gebrek aan 
mondiale convergentie van normen het 
risico inhoudt dat de EU-
agrovoedingssector in een positie wordt 
gebracht waarin ze concurrentienadeel 
ondervindt en dat dit tot hogere kosten 
voor de consument kan leiden; verzoekt de 
Commissie een uitgebreide 
effectbeoordeling van de beoogde 
streefdoelen van de strategie te 
presenteren, samen met evenredige 
maatregelen om het concurrentievermogen 
van de EU-agrovoedingssector in stand te 
houden en wederkerigheid van normen te 
waarborgen;

6. benadrukt dat een gebrek aan 
mondiale convergentie van normen het 
risico inhoudt dat de EU-
agrovoedingssector in een positie wordt 
gebracht waarin ze concurrentienadeel 
ondervindt en dat dit tot hogere kosten 
voor de consument kan leiden en het 
productiemodel van tien miljoen Europese 
landbouwbedrijven in gevaar kan 
brengen; verzoekt de Commissie een 
uitgebreide effectbeoordeling van de 
beoogde streefdoelen van de strategie te 
presenteren, samen met evenredige 
maatregelen om het concurrentievermogen 
van de EU-agrovoedingssector in stand te 
houden en wederkerigheid van normen te 
waarborgen;

Or. es

Amendement 124
Jordi Cañas

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt dat een gebrek aan 
mondiale convergentie van normen het 
risico inhoudt dat de EU-
agrovoedingssector in een positie wordt 
gebracht waarin ze concurrentienadeel 
ondervindt en dat dit tot hogere kosten 
voor de consument kan leiden; verzoekt de 
Commissie een uitgebreide 
effectbeoordeling van de beoogde 

6. benadrukt dat een gebrek aan 
mondiale convergentie van normen het 
risico inhoudt dat de EU-
agrovoedingssector in een positie wordt 
gebracht waarin ze concurrentienadeel 
ondervindt en dat dit tot hogere kosten 
voor de consument kan leiden; verzoekt de 
Commissie een op wetenschap gebaseerde 
benadering te hanteren en een uitgebreide 
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streefdoelen van de strategie te 
presenteren, samen met evenredige 
maatregelen om het concurrentievermogen 
van de EU-agrovoedingssector in stand te 
houden en wederkerigheid van normen te 
waarborgen;

mondiale effectbeoordeling van de 
beoogde streefdoelen van de strategie en 
van elk afzonderlijk wetgevingsvoorstel te 
presenteren, samen met evenredige 
maatregelen om het concurrentievermogen 
van de EU-agrovoedingssector in stand te 
houden en wederkerigheid van normen te 
waarborgen;

Or. en

Amendement 125
Dita Charanzová

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt dat een gebrek aan 
mondiale convergentie van normen het 
risico inhoudt dat de EU-
agrovoedingssector in een positie wordt 
gebracht waarin ze concurrentienadeel 
ondervindt en dat dit tot hogere kosten 
voor de consument kan leiden; verzoekt de 
Commissie een uitgebreide 
effectbeoordeling van de beoogde 
streefdoelen van de strategie te 
presenteren, samen met evenredige 
maatregelen om het concurrentievermogen 
van de EU-agrovoedingssector in stand te 
houden en wederkerigheid van normen te 
waarborgen;

6. is van mening dat het gebrek aan 
mondiale convergentie van normen en de 
mogelijke effecten daarvan op het 
concurrentievermogen van de EU-
agrovoedingssector en de kosten voor de 
consument nader moeten worden 
onderzocht; verzoekt de Commissie een 
uitgebreide effectbeoordeling te 
presenteren, waarin de beoogde 
streefdoelen van de strategie kunnen 
worden beoordeeld en kan worden 
gekeken naar mogelijke evenredige 
maatregelen die het concurrentievermogen 
van de EU-agrovoedingssector in stand 
kunnen houden en wordt bezien hoe de 
normen met derde landen kunnen worden 
geharmoniseerd;

Or. en

Amendement 126
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Ontwerpadvies
Paragraaf 6
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Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt dat een gebrek aan 
mondiale convergentie van normen het 
risico inhoudt dat de EU-
agrovoedingssector in een positie wordt 
gebracht waarin ze concurrentienadeel 
ondervindt en dat dit tot hogere kosten 
voor de consument kan leiden; verzoekt de 
Commissie een uitgebreide 
effectbeoordeling van de beoogde 
streefdoelen van de strategie te 
presenteren, samen met evenredige 
maatregelen om het concurrentievermogen 
van de EU-agrovoedingssector in stand te 
houden en wederkerigheid van normen te 
waarborgen;

6. benadrukt dat een gebrek aan 
mondiale convergentie van normen het 
risico inhoudt dat de EU-
agrovoedingssector in een positie wordt 
gebracht waarin ze concurrentienadeel 
ondervindt en dat dit tot hogere kosten 
voor de consument kan leiden; verzoekt de 
Commissie een uitgebreide 
effectbeoordeling van de beoogde 
streefdoelen van de strategie te 
presenteren, samen met evenredige 
maatregelen om het concurrentievermogen 
van de EU-agrovoedingssector in stand te 
houden en wederkerigheid van normen, 
gelijke concurrentievoorwaarden en 
doeltreffende controles te waarborgen;

Or. it

Amendement 127
Emmanuel Maurel

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt dat een gebrek aan 
mondiale convergentie van normen het 
risico inhoudt dat de EU-
agrovoedingssector in een positie wordt 
gebracht waarin ze concurrentienadeel 
ondervindt en dat dit tot hogere kosten 
voor de consument kan leiden; verzoekt de 
Commissie een uitgebreide 
effectbeoordeling van de beoogde 
streefdoelen van de strategie te 
presenteren, samen met evenredige 
maatregelen om het concurrentievermogen 
van de EU-agrovoedingssector in stand te 
houden en wederkerigheid van normen te 
waarborgen;

6. benadrukt dat het gebrek aan 
mondiale convergentie van normen erop 
wijst dat de EU-agrovoedingssector zich in 
een positie bevindt waarin ze 
concurrentienadeel ondervindt en dat dit tot 
hogere kosten voor de consument kan 
leiden; verzoekt de Commissie een 
uitgebreide effectbeoordeling van de 
beoogde streefdoelen van de strategie te 
presenteren, samen met evenredige 
maatregelen om het concurrentievermogen 
van de EU-agrovoedingssector in stand te 
houden en wederkerigheid van normen te 
waarborgen;

Or. fr
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Amendement 128
Gabriel Mato, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. herinnert eraan dat 
handelsovereenkomsten moeten 
garanderen dat de betrokken partijen 
actief meewerken aan de bevordering van 
de beginselen van duurzame 
ontwikkeling; wijst erop dat tevens moet 
worden gewaarborgd dat de 
internationale normen in 
overeenstemming zijn met de milieu- en 
klimaatambities van de EU; benadrukt dat 
die overeenkomsten bovendien rekening 
moeten houden met het bindende karakter 
van de naleving van de Overeenkomst van 
Parijs inzake de klimaatverandering om 
een mondiale transitie naar duurzamere 
voedingssystemen te waarborgen;

Or. es

Amendement 129
Danilo Oscar Lancini, Marco Campomenosi, Roman Haider, Markus Buchheit

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. neemt er kennis van dat de “van 
boer tot bord”-strategie de producenten 
diverse beperkingen zal opleggen die 
moeten worden gecompenseerd door de 
terbeschikkingstelling van alternatieve 
instrumenten; roept de Commissie in dit 
verband op onderzoek, ontwikkeling en 
innovatie in de agrovoedingssector te 
steunen, teneinde realistische, 
wetenschappelijk onderbouwde en 
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geschikte oplossingen aan te reiken, die 
kunnen leiden tot de nodige instrumenten 
(zoals nieuwe teelttechnieken) en tot 
haalbare nieuwe praktijken om tot een 
duurzamere landbouwproductie te komen;

Or. en

Amendement 130
Carles Puigdemont i Casamajó

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 a. verzoekt de Commissie te 
beoordelen welke effecten de mogelijke 
aanneming van Europese wetgeving 
inzake een mechanisme voor 
koolstofcorrectie aan de grens heeft op de 
ETS-sectoren en op de EU-invoer van 
levensmiddelen uit derde landen met 
lagere normen inzake broeikasgasemissies 
in de landbouwsector, lagere normen 
inzake ontbossing of een hogere 
koolstofvoetafdruk per kilogram, alsook 
op producten als vlees, zuivel en 
diervoeders;

Or. en

Amendement 131
Juan Ignacio Zoido Álvarez, Gabriel Mato

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. wijst op de groeiende 
technologische kloof tussen de Europese 
Unie en haar belangrijkste 
handelsconcurrenten op gebieden zoals 
biotechnologie, genbewerking en New 
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Breeding Techniques (NBT), ten gevolge 
van regelgevingsbeperkingen in de Unie; 
verzoekt de Commissie te zorgen voor een 
gelijk speelveld op technologisch gebied, 
zodat Europese ondernemingen onder 
gelijke voorwaarden kunnen meedingen 
op de internationale markten;

Or. es

Amendement 132
Emmanuel Maurel

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. benadrukt dat de EU voor de 
landbouw, die te kampen heeft met de 
klimaatverandering, de toenemende 
prijsvolatiliteit, de ontwrichte 
geglobaliseerde productieketens en de 
toename van potentiële pandemieën, een 
betere beveiliging van de 
voedselsoevereiniteit moet voorzien, 
gebaseerd op een zo plaatselijk mogelijke 
consumptie en het aanleggen van 
strategische voorraden;

Or. fr

Amendement 133
Annie Schreijer-Pierik

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. neemt in dit kader met grote 
bezorgdheid kennis van de uitkomsten van 
de recente wetenschappelijke beoordeling 
van de cumulatieve effecten van de boer-
tot-bord- en biodiversiteitsstrategieën door 
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de economische onderzoeksdienst van het 
ministerie van landbouw van de 
Verenigde Staten1 bis;
_________________
1 bis Beckman, Jayson, Maros Ivanic, 
Jeremy L. Jelliffe, Felix G. Baquedano, 
and Sara G. Scott. November 2020. 
Economic and Food Security Impacts of 
Agricultural Input Reduction Under the 
European Union Green Deal’s Farm to 
Fork and Biodiversity Strategies, EB-30, 
U.S. Department of Agriculture, 
Economic Research Service.

Or. nl

Amendement 134
Paolo De Castro, Kathleen Van Brempt, Miroslav Číž, Margarida Marques, Inma 
Rodríguez-Piñero, Costas Mavrides

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. dringt er bij de Commissie op aan 
de douanecontroles te verscherpen om 
voedselfraude te voorkomen, de 
bescherming van intellectuele-
eigendomsrechten en met name van 
geografische aanduidingen te verbeteren 
en te voorkomen dat schadelijke planten 
en dieren de EU binnenkomen, en aldus 
het hoogste niveau van sanitaire en 
fytosanitaire bescherming te waarborgen;

Or. en

Amendement 135
Mazaly Aguilar, Sergio Berlato, Emmanouil Fragkos, Witold Jan Waszczykowski

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

6 a. roept op tot een versterking van de 
grenscontroles in Europese havens om 
nieuwe schadelijke dieren en planten en 
ziekten te voorkomen; benadrukt dat de 
douanerechten en invoerheffingen op 
landbouwproducten uit Marokko beter 
moeten worden gecontroleerd en 
verantwoord;

Or. en

Amendement 136
Jordi Cañas

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. merkt op dat het grote aantal niet-
tarifaire belemmeringen, ongelijkheden 
ten aanzien van het niveau en de kwaliteit 
van de controles en verschillen in 
douaneprocedures en het sanctiebeleid bij 
de punten van binnenkomst van de EU in 
de douane-unie vaak leiden tot een 
verstoring van de handelsstromen;

Or. en

Amendement 137
Massimiliano Salini

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. vraagt de Commissie bij de 
ontwikkeling van de strategie rekening te 
houden met het feit dat iedere sector 
verschillende productiemethoden gebruikt 
die in meer of mindere mate duurzaam 
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zijn; verzoekt de Commissie te 
benadrukken dat een gebalanceerd 
voedingspatroon alle voedingsstoffen 
moet omvatten;

Or. en

Amendement 138
Herve Juvin

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. stelt voor om onmiddellijk een 
beschermingsproces in te stellen in 
verband met het concurrentienadeel dat 
de Europese Unie ondervindt, in plaats 
van inefficiënt op te roepen tot de 
wereldwijde standaardisering van 
normen;

Or. fr

Amendement 139
Annie Schreijer-Pierik

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. verzoekt de Commissie en lidstaten 
een specifieke onafhankelijke 
wetenschappelijke ex-ante-
effectbeoordeling te laten uitvoeren naar 
de risico’s voor internationale en 
Europese handelsstromen, 
(klimaat)emissies, biodiversiteit, 
productieniveaus, voedselprijzen, 
leefbaarheid van het platteland en 
regionale voedsel- en leveringszekerheid 
veroorzaakt door effecten van mogelijke 
verplaatsing en verschuiving van 
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landbouwproductie naar derde landen (en 
naar andere regio's en lidstaten binnen de 
Unie) ten gevolge van de 
tenuitvoerlegging van de maatregelen en 
doelstellingen van deze strategie;

Or. nl

Amendement 140
Paolo De Castro, Miroslav Číž, Margarida Marques, Inma Rodríguez-Piñero, Costas 
Mavrides

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. benadrukt hoe belangrijk het is 
toegang te verlenen tot technologische en 
wetenschappelijke innovaties, met 
inbegrip van duurzame biotechnologieën 
waarmee de diversiteit van genetische 
hulpbronnen en 
voedselproductiesystemen kan worden 
bevorderd, met bijzondere aandacht voor 
lokale rassen en variëteiten; benadrukt 
dat het opbouwen van sterke betrekkingen 
met handelspartners wat betreft het 
onderzoek naar en de ontwikkeling van 
deze innovaties een sleutelrol kan spelen 
in het bevorderen van een duurzamere 
agrovoedingsproductie, waarbij de 
landbouwproductiviteit in stand wordt 
gehouden;

Or. en

Amendement 141
Gabriel Mato, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement
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6 ter. herinnert eraan dat landbouw en 
visserij cruciale sectoren zijn voor de 
ontwikkeling van duurzame economische 
activiteiten in de ultraperifere gebieden en 
benadrukt de bijdrage en de toegevoegde 
waarde van deze sectoren die helpen om 
de voedselzekerheid te waarborgen en 
tegemoet te komen aan de vraag van de 
bevolking naar kwaliteitsproducten; wijst 
erop dat de realiteit van die gebieden moet 
worden opgenomen in de strategische 
langetermijnvisie van de “van boer tot 
bord”-strategie;

Or. es

Amendement 142
Danilo Oscar Lancini, Marco Campomenosi, Roman Haider, Markus Buchheit, Herve 
Juvin, Jean-Lin Lacapelle

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. verzoekt de Commissie een 
verplicht systeem van 
oorsprongsetikettering binnen de EU te 
ontwikkelen om de transparantie te 
vergroten en de consument bewuster te 
maken; benadrukt dat er een doeltreffend 
systeem nodig is dat door de gehele 
agrovoedingsketen wordt gedeeld, om te 
zorgen voor een gelijk speelveld voor de 
toepassing in Europa; onderstreept dat 
bijzondere aandacht moet uitgaan naar 
nieuwe technologische en digitale 
innovatie-instrumenten die een bijdrage 
kunnen leveren aan de traceerbaarheid 
van de toeleveringsketen;

Or. en

Amendement 143
Emmanuel Maurel
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Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. verzoekt de recentelijk door de 
Commissie benoemde hoofdfunctionaris 
voor handhaving in handelszaken een lijst 
op te stellen van inbreuken op de 
handelsovereenkomsten opgesteld door 
onze partners in de landbouw, zodat de 
Commissie de nodige sancties kan 
opleggen om zo de uitvoering van de 
handelsovereenkomsten, de 
wederkerigheid van normen, de 
bescherming van onze landbouwers en de 
gezondheid van Europese consumenten te 
waarborgen;

Or. fr

Amendement 144
Jordi Cañas

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. onderstreept dat een 
gecoördineerde en geharmoniseerde 
aanpak van oneerlijke 
concurrentiepraktijken en gelijkwaardige 
normen voor levensmiddelen, met 
inachtneming van het voorzorgsbeginsel, 
van vitaal belang zijn om een 
ononderbroken aanvoer van 
levensmiddelen in alle lidstaten en 
doeltreffende en efficiënte veiligheids- en 
douanecontroles te kunnen garanderen;

Or. en

Amendement 145
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Jordi Cañas

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 quater. dringt erop aan dat de 
Commissie waarborgt dat 
douanecontroles in de gehele EU aan 
dezelfde normen voldoen, door middel van 
een mechanisme voor rechtstreekse 
uniforme douanecontroles, in 
samenwerking met de lidstaten en in 
volledige overeenstemming met het 
subsidiariteitsbeginsel, zodat een hoog 
niveau van veiligheidscontroles in acht 
wordt genomen waarmee sanitaire, 
fytosanitaire en biologische risico’s van 
invoer uit derde landen kunnen worden 
opgespoord en voorkomen;

Or. en

Amendement 146
Emmanuel Maurel

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 quater. eist versterkte 
douanecontroles en een striktere 
traceerbaarheid van producten uit de 
biologische landbouw afkomstig van 
buiten de EU;

Or. fr

Amendement 147
Jordi Cañas

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 quinquies (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

6 quinquies. dringt erop aan bij de 
uitvoering van de “van boer tot bord”-
strategie en in de daaropvolgende 
wetgevingsvoorstellen systematisch 
rekening te houden met de structurele 
agronomische en handelsbeperkingen van 
de in artikel 349 VWEU bedoelde 
ultraperifere gebieden, zodat zij op gelijke 
voet kunnen concurreren, en om de 
beschikbaarheid van levensvatbare 
alternatieven voor de 
agrovoedingssectoren in deze gebieden te 
waarborgen indien hun 
productiemiddelen en handelsstromen 
worden beperkt;

Or. en

Amendement 148
Jérémy Decerle, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. is ingenomen met het voorgestelde 
nieuwe initiatief inzake klimaat en handel 
in het kader van de WTO en dringt er bij 
de Commissie op aan te blijven werken aan 
een ambitieus en duurzaam handelsbeleid 
dat verenigbaar is met de WTO-regels.

7. is ingenomen met het voorgestelde 
nieuwe initiatief inzake milieu en handel in 
het kader van de WTO; roept de 
Commissie op dit kader te gebruiken om 
het belang te onderstrepen van de 
ontwikkeling van alomvattende duurzame 
agrovoedingssystemen, gebaseerd op 
gemeenschappelijke en ambitieuze 
normen en productienormen; dringt er bij 
de Commissie op aan te blijven werken aan 
een ambitieus en duurzaam handelsbeleid 
dat verenigbaar is met de WTO-regels, en 
dringt aan op meer 
agrovoedingsdiplomatie – 
agrovoedingsproducten mogen daarbij 
niet langer de aanpassingsvariabele of het 
nevenslachtoffer van handelsconflicten 
zijn – waardoor situaties zoals die tussen 
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Airbus en Boeing gemakkelijker kunnen 
worden voorkomen.

Or. en

Amendement 149
Sara Matthieu, Manuela Ripa

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. is ingenomen met het voorgestelde 
nieuwe initiatief inzake klimaat en handel 
in het kader van de WTO en dringt er bij 
de Commissie op aan te blijven werken aan 
een ambitieus en duurzaam handelsbeleid 
dat verenigbaar is met de WTO-regels.

7. is ingenomen met het voorgestelde 
nieuwe initiatief inzake klimaat en handel 
in het kader van de WTO en dringt er bij 
de Commissie op aan te blijven werken aan 
een ambitieus en duurzaam handelsbeleid 
dat verenigbaar is met de WTO-regels; is 
van mening dat sommige van de huidige 
WTO-regels een belemmering vormen 
voor de bevordering van de ecologische 
transitie; onderstreept dat oneerlijke 
concurrentie van derde landen met lagere 
sociale en milieunormen een belangrijke 
hinderpaal vormt voor de aanvaarding 
van nieuwe ecologische maatregelen door 
landbouwers; verzoekt de Commissie zich 
proactief in te zetten voor de hervorming 
van de WTO-regels om te zorgen voor 
samenhang tussen het handelsbeleid en 
de duurzameontwikkelingsdoelstellingen;

Or. en

Amendement 150
Emmanuel Maurel

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. is ingenomen met het voorgestelde 
nieuwe initiatief inzake klimaat en handel 

7. is ingenomen met het voorgestelde 
nieuwe initiatief inzake klimaat en handel 
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in het kader van de WTO en dringt er bij 
de Commissie op aan te blijven werken aan 
een ambitieus en duurzaam handelsbeleid 
dat verenigbaar is met de WTO-regels.

in het kader van de WTO en dringt er bij 
de Commissie op aan te blijven werken aan 
een ambitieus en duurzaam handelsbeleid 
dat verenigbaar is met de WTO-regels; 
dringt erop aan dat de EU het initiatief 
neemt om de onderhandelingen met de 
WTO voort te zetten met betrekking tot de 
voorraden om de voedselvoorziening 
veilig te stellen;

Or. fr

Amendement 151
Sara Matthieu, Manuela Ripa

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. steunt internationale 
samenwerking inzake voedselonderzoek 
en -innovatie op belangrijke gebieden 
zoals aanpassing aan en matiging van de 
klimaatverandering, agro-ecologie, 
duurzaam landschapsbeheer en 
landgovernance, veerkracht, inclusieve en 
eerlijke waardeketens, en preventie van en 
reactie op voedselcrises; benadrukt met 
name dat er meer onderzoek en 
kennisoverdracht nodig is met betrekking 
tot agro-ecologische praktijken en 
territoriale markten voor agro-ecologische 
producten, naast het overheidsbeleid ter 
ondersteuning van de agro-ecologische 
transitie; beveelt aan bij de samenwerking 
ook aandacht te besteden aan kleine 
landbouwbedrijven en kleinschalige 
voedselproducenten, aangezien zij het 
meest van een dergelijke samenwerking 
zouden profiteren;

Or. en

Amendement 152
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Gabriel Mato, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. verdedigt het recht van de 
Europese consumenten op meer 
informatie over de oorsprong en 
verwerking van de agrovoedingsproducten 
die zij consumeren; is eveneens van 
mening dat het verbeteren van de 
consumentenvoorlichting en van de 
traceerbaarheid de inspanningen van de 
betrokken sectoren zal versterken om te 
voldoen aan de milieu- en 
voedselzekerheidseisen van de nieuwe 
hervorming van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid en de “van boer tot 
bord”-strategie; benadrukt het belang om 
de toegevoegde waarde van de Europese 
productie ten opzichte van de invoer uit 
derde landen te verhogen;

Or. es

Amendement 153
Juan Ignacio Zoido Álvarez, Gabriel Mato

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. benadrukt dat het Europese 
systeem voor snelle waarschuwingen 
RASFF in 2020 een recordaantal gevallen 
heeft bereikt waarbij 
agrovoedingsproducten werden ingevoerd 
die het toegestane maximumgehalte aan 
residuen hadden overschreden of die 
waren behandeld met in de EU verboden 
werkzame stoffen; verzoekt de Commissie 
de controlefrequenties en de 
minimumdrempels voor inspectie op te 
trekken om ervoor te zorgen dat de 
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Europese wetgeving volledig wordt 
nageleefd;

Or. es

Amendement 154
Jörgen Warborn, Christophe Hansen

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. neemt kennis van de studie van de 
Commissie naar de cumulatieve 
economische effecten van de EU-
handelsovereenkomsten op de landbouw, 
waaruit blijkt dat de 
handelsovereenkomsten voor de EU-
handel in agrovoedingsproducten zowel in 
een conservatief als in een ambitieus 
scenario tot 2030 naar verwachting zullen 
leiden tot een positieve algemene 
handelsbalans en een waardestijging; 
wijst erop dat dit cijfers zijn die aantonen 
dat de EU-handelsovereenkomsten een 
positief effect hebben op de EU-
landbouwsector;

Or. en

Amendement 155
Emmanuel Maurel

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. heeft zijn twijfels over de 
opportuniteit van een 
vrijhandelsovereenkomst met Australië en 
Nieuw-Zeeland, met name wegens hun 
onvermijdelijke negatieve impact in 
termen van CO2-uitstoot door het vervoer 
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van landbouwproducten als gevolg van de 
afgelegen ligging van deze twee landen.

Or. fr

Amendement 156
Jordi Cañas

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. roept op tot consistentie en 
samenhang tussen de maatregelen in het 
kader van de “van boer tot bord”-
strategie, het EU-handelsbeleid en het 
actieplan voor de douane-unie, alsook met 
andere aanverwante EU-beleidslijnen en -
strategieën, met volledige inachtneming 
van de WTO-regels;

Or. en

Amendement 157
Jordi Cañas

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 ter. verzoekt de Commissie na te gaan 
of het noodzakelijk is specifieke 
voorwaarden en uitzonderingen toe te 
passen op bepaalde levensmiddelen of 
levensmiddelencategorieën, zoals olijfolie, 
en op levensmiddelen met een beschermde 
geografische aanduiding, bij de 
beoordeling van geharmoniseerde 
voedingswaarde-etikettering, gelet op de 
belangrijke rol ervan in onze 
handelsovereenkomsten en om lokale 
waarde te beschermen op mondiaal 
niveau.
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Or. en

Amendement 158
Sara Matthieu, Manuela Ripa

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 ter. is verheugd over de 
nultolerantieaanpak in de strijd tegen 
illegale, ongemelde en 
ongereglementeerde visserij; brengt in 
herinnering dat de traceerbaarheid van 
toeleveringsketens in deze strijd de sleutel 
tot succes is; onderstreept dat de 
traceerbaarheid van vis en schaal- en 
schelpdieren zowel de EU-consumenten 
als derde landen ten goede komt;

Or. en

Amendement 159
Jörgen Warborn

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 ter. dringt aan op investeringen in de 
innovatie en het concurrentievermogen 
van de EU-landbouwers en verzoekt de 
Commissie ervoor te zorgen dat de EU de 
EU-landbouwsector niet als voorwendsel 
gebruikt om protectionistisch op te treden.

Or. en

Amendement 160
Sara Matthieu, Manuela Ripa
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Ontwerpadvies
Paragraaf 7 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 quater. beveelt aan om in het kader 
van handelsovereenkomsten alleen 
verdere handelspreferenties voor 
producten van dierlijke oorsprong toe te 
kennen als die voldoen aan alle relevante 
dierenwelzijnsnormen van de EU, met 
inbegrip van de normen die momenteel 
niet worden toegepast op ingevoerde 
producten; benadrukt dat er voldoende 
middelen moeten worden uitgetrokken 
voor de uitvoering van bepalingen inzake 
samenwerking op het gebied van 
dierenwelzijn en dat er in 
handelsovereenkomsten altijd krachtige 
en afdwingbare bepalingen inzake 
dierenwelzijn moeten worden opgenomen.

Or. en


