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Amendement 1
Seán Kelly, Christophe Hansen

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. herinnert eraan dat we bijna het 
punt hebben bereikt waarop de schade 
aan de biodiversiteit van onze planeert 
onherstelbaar is en dat 
biodiversiteitsverlies een aanjager is van 
zoönotische ziekteverwekkers zoals 
COVID-19; wijst op het wetenschappelijk 
bewijs met betrekking tot de rol van handel 
in het biodiversiteitsverlies, met name de 
handel in mineralen, biomassa en bepaalde 
landbouwgrondstoffen, en 
biodiversiteitsverlies als gevolg van 
veranderingen in landgebruik, invasieve 
uitheemse soorten, overexploitatie van 
hulpbronnen en vervuiling;

1. herinnert eraan dat de biodiversiteit 
wereldwijd afneemt met een snelheid die 
ongekend is in de menselijke geschiedenis 
en dat de snelheid waarmee soorten 
uitsterven steeds hoger ligt, hetgeen op 
verschillende manieren gevolgen heeft 
voor de menselijke gezondheid; wijst op 
het wetenschappelijk bewijs met 
betrekking tot de rol van niet-duurzame 
handel in het biodiversiteitsverlies, met 
name de handel in mineralen, biomassa en 
bepaalde landbouwgrondstoffen, en 
biodiversiteitsverlies als gevolg van 
veranderingen in het mondiale 
landgebruik, invasieve uitheemse soorten, 
overexploitatie van hulpbronnen en 
vervuiling; herinnert eraan dat in het 
meerjarig financieel kader 2021-2027 als 
streefdoelen een uitgavenniveau voor 
biodiversiteit van 10 % en een 
uitgavenniveau voor 
klimaatmainstreaming van 30 % zijn 
afgesproken, waarbij een robuuste, 
transparante en alomvattende 
methodologie moet worden toegepast; 
neemt kennis van de ernstige 
economische problemen waarmee 
Europese ondernemingen kampen ten 
gevolge van de pandemie, en meent 
derhalve dat de strategie zowel de 
biodiversiteit als de werkgelegenheid dient 
te ondersteunen, zodat ondernemingen de 
kans krijgen zich te herstellen door 
instandhouding van hun 
concurrentievermogen en de open handel, 
in overeenstemming met de doelstellingen 
van de Green Deal en het beginsel “geen 
ernstig afbreuk doen”, teneinde een 
duurzame economische groei te 
waarborgen;
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Or. en

Amendement 2
Sergio Berlato, Emmanouil Fragkos, Mazaly Aguilar, Jan Zahradil

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. herinnert eraan dat we bijna het 
punt hebben bereikt waarop de schade 
aan de biodiversiteit van onze planeert 
onherstelbaar is en dat 
biodiversiteitsverlies een aanjager is van 
zoönotische ziekteverwekkers zoals 
COVID-19; wijst op het wetenschappelijk 
bewijs met betrekking tot de rol van handel 
in het biodiversiteitsverlies, met name de 
handel in mineralen, biomassa en bepaalde 
landbouwgrondstoffen, en 
biodiversiteitsverlies als gevolg van 
veranderingen in landgebruik, invasieve 
uitheemse soorten, overexploitatie van 
hulpbronnen en vervuiling;

1. herinnert aan het wetenschappelijk 
bewijs met betrekking tot de rol van handel 
in het biodiversiteitsverlies, met name de 
handel in mineralen, biomassa en bepaalde 
landbouwgrondstoffen, en 
biodiversiteitsverlies als gevolg van 
veranderingen in landgebruik, invasieve 
uitheemse soorten, overexploitatie van 
hulpbronnen en vervuiling

Or. it

Amendement 3
Mazaly Aguilar

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. herinnert eraan dat we bijna het 
punt hebben bereikt waarop de schade 
aan de biodiversiteit van onze planeert 
onherstelbaar is en dat 
biodiversiteitsverlies een aanjager is van 
zoönotische ziekteverwekkers zoals 
COVID-19; wijst op het wetenschappelijk 
bewijs met betrekking tot de rol van handel 
in het biodiversiteitsverlies, met name de 

1. herinnert aan het belang en de 
urgentie om het verlies aan biodiversiteit 
op mondiaal niveau tegen te gaan; wijst 
op het wetenschappelijk bewijs met 
betrekking tot de rol van handel in het 
biodiversiteitsverlies, met name de handel 
in mineralen, niet-duurzaam 
geproduceerde biomassa en bepaalde niet-
duurzaam geproduceerde grondstoffen, en 
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handel in mineralen, biomassa en bepaalde 
landbouwgrondstoffen, en 
biodiversiteitsverlies als gevolg van 
veranderingen in landgebruik, invasieve 
uitheemse soorten, overexploitatie van 
hulpbronnen en vervuiling;

biodiversiteitsverlies als gevolg van 
veranderingen in landgebruik, invasieve 
uitheemse soorten, exploitatie van 
hulpbronnen en vervuiling;

Or. es

Amendement 4
Gabriel Mato

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. herinnert eraan dat we bijna het 
punt hebben bereikt waarop de schade 
aan de biodiversiteit van onze planeert 
onherstelbaar is en dat 
biodiversiteitsverlies een aanjager is van 
zoönotische ziekteverwekkers zoals 
COVID-19; wijst op het wetenschappelijk 
bewijs met betrekking tot de rol van handel 
in het biodiversiteitsverlies, met name de 
handel in mineralen, biomassa en bepaalde 
landbouwgrondstoffen, en 
biodiversiteitsverlies als gevolg van 
veranderingen in landgebruik, invasieve 
uitheemse soorten, overexploitatie van 
hulpbronnen en vervuiling;

1. herinnert aan het belang om 
biodiversiteitsverlies op mondiaal niveau 
tot stilstand te brengen, aangezien het 
mondiale biodiversiteitsverlies ook een 
van de aanjagers is van zoönotische 
ziekteverwekkers; wijst op 
het wetenschappelijk bewijs met 
betrekking tot de rol van handel in het 
mondiale biodiversiteitsverlies, met name 
de handel in wilde dieren en tot op zekere 
hoogte de handel in mineralen, niet-
duurzaam ingekochte biomassa en 
bepaalde landbouwgrondstoffen, en 
biodiversiteitsverlies als gevolg van de 
klimaatverandering, mondiale 
veranderingen in landgebruik, invasieve 
uitheemse soorten, niet-duurzame 
exploitatie van hulpbronnen en vervuiling;

Or. en

Amendement 5
Joachim Schuster, Miroslav Číž, Kathleen Van Brempt

Ontwerpadvies
Paragraaf 1
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Ontwerpadvies Amendement

1. herinnert eraan dat we bijna het 
punt hebben bereikt waarop de schade aan 
de biodiversiteit van onze planeert 
onherstelbaar is en dat 
biodiversiteitsverlies een aanjager is van 
zoönotische ziekteverwekkers zoals 
COVID-19; wijst op het wetenschappelijk 
bewijs met betrekking tot de rol van handel 
in het biodiversiteitsverlies, met name de 
handel in mineralen, biomassa en bepaalde 
landbouwgrondstoffen, en 
biodiversiteitsverlies als gevolg van 
veranderingen in landgebruik, invasieve 
uitheemse soorten, overexploitatie van 
hulpbronnen en vervuiling;

1. herinnert eraan dat we bijna het 
punt hebben bereikt waarop de schade aan 
de biodiversiteit van onze planeert 
onherstelbaar is en dat 
biodiversiteitsverlies een aanjager is van 
zoönotische ziekteverwekkers zoals 
COVID-19; wijst op het wetenschappelijk 
bewijs met betrekking tot de rol van handel 
in het biodiversiteitsverlies, met name de 
handel in mineralen, biomassa en bepaalde 
landbouwgrondstoffen, en 
biodiversiteitsverlies als gevolg van 
veranderingen in landgebruik, invasieve 
uitheemse soorten, overexploitatie van 
hulpbronnen en vervuiling; benadrukt dat 
zowel de structuur van de bestaande 
vrijhandelsovereenkomsten als de huidige 
WTO-regels maar in zeer beperkte mate 
oplossingen bieden voor de bijdrage die de 
handel levert aan het dramatische 
biodiversiteitsverlies; wijst erop dat het 
voorzorgsbeginsel het leidende beginsel 
moet zijn wat betreft de bescherming van 
de biodiversiteit;

Or. en

Amendement 6
Carles Puigdemont i Casamajó

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. herinnert eraan dat we bijna het 
punt hebben bereikt waarop de schade aan 
de biodiversiteit van onze planeert 
onherstelbaar is en dat 
biodiversiteitsverlies een aanjager is van 
zoönotische ziekteverwekkers zoals 
COVID-19; wijst op het wetenschappelijk 
bewijs met betrekking tot de rol van handel 
in het biodiversiteitsverlies, met name de 
handel in mineralen, biomassa en bepaalde 

1. herinnert eraan dat we bijna het 
punt hebben bereikt waarop de schade aan 
de biodiversiteit van onze planeert 
onherstelbaar is en dat 
biodiversiteitsverlies een aanjager is van 
zoönotische ziekteverwekkers zoals 
COVID-19; herinnert eraan dat de 
externe milieueffecten van handel een 
duidelijke aanwijzing vormen dat geen 
enkele land met zijn eigen economie het 
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landbouwgrondstoffen, en 
biodiversiteitsverlies als gevolg van 
veranderingen in landgebruik, invasieve 
uitheemse soorten, overexploitatie van 
hulpbronnen en vervuiling;

biodiversiteitsverlies tot stilstand kan 
brengen; wijst op het wetenschappelijk 
bewijs met betrekking tot de rol van handel 
in het biodiversiteitsverlies, met name de 
handel in mineralen, biomassa en bepaalde 
landbouwgrondstoffen, en 
biodiversiteitsverlies als gevolg van 
veranderingen in landgebruik, invasieve 
uitheemse soorten, overexploitatie van 
hulpbronnen en vervuiling; verzoekt de 
Commissie met klem de beginselen van 
“één gezondheid” en “gezondheid op alle 
beleidsgebieden” in te voeren, ook in de 
wetgeving en het beleid met betrekking tot 
handel;

Or. en

Amendement 7
Saskia Bricmont

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. herinnert eraan dat we bijna het 
punt hebben bereikt waarop de schade aan 
de biodiversiteit van onze planeert 
onherstelbaar is en dat 
biodiversiteitsverlies een aanjager is van 
zoönotische ziekteverwekkers zoals 
COVID-19; wijst op het wetenschappelijk 
bewijs met betrekking tot de rol van handel 
in het biodiversiteitsverlies, met name de 
handel in mineralen, biomassa en bepaalde 
landbouwgrondstoffen, en 
biodiversiteitsverlies als gevolg van 
veranderingen in landgebruik, invasieve 
uitheemse soorten, overexploitatie van 
hulpbronnen en vervuiling;

1. herinnert eraan dat we bijna het 
punt hebben bereikt waarop de schade aan 
de biodiversiteit van onze planeert 
onherstelbaar is en dat 
biodiversiteitsverlies een aanjager is van 
zoönotische ziekteverwekkers zoals 
COVID-19; wijst op het wetenschappelijk 
bewijs met betrekking tot de rol van handel 
in het biodiversiteitsverlies, met name de 
handel in mineralen, biomassa, wilde 
dieren en bepaalde landbouwgrondstoffen, 
en biodiversiteitsverlies als gevolg van 
veranderingen in landgebruik, invasieve 
uitheemse soorten, overexploitatie van 
hulpbronnen en vervuiling; herinnert 
eraan dat meer dan de helft van het 
mondiale bbp matig tot sterk afhankelijk 
is van de natuur en de diensten die deze 
levert;

Or. en
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Amendement 8
Emmanuel Maurel

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. herinnert eraan dat we bijna het 
punt hebben bereikt waarop de schade aan 
de biodiversiteit van onze planeert 
onherstelbaar is en dat 
biodiversiteitsverlies een aanjager is van 
zoönotische ziekteverwekkers zoals 
COVID-19; wijst op het wetenschappelijk 
bewijs met betrekking tot de rol van handel 
in het biodiversiteitsverlies, met name de 
handel in mineralen, biomassa en bepaalde 
landbouwgrondstoffen, en 
biodiversiteitsverlies als gevolg van 
veranderingen in landgebruik, invasieve 
uitheemse soorten, overexploitatie van 
hulpbronnen en vervuiling;

1. herinnert eraan dat we bijna het 
punt hebben bereikt waarop de schade aan 
de biodiversiteit van onze planeert 
onherstelbaar is, dat we worden 
geconfronteerd met een massa-uitsterving 
en dat biodiversiteitsverlies een aanjager is 
van zoönotische ziekteverwekkers zoals 
COVID-19; wijst op het wetenschappelijk 
bewijs met betrekking tot de rol van handel 
in het biodiversiteitsverlies, met name de 
handel in mineralen, biomassa en bepaalde 
landbouwgrondstoffen, en 
biodiversiteitsverlies als gevolg van 
veranderingen in landgebruik, invasieve 
uitheemse soorten, overexploitatie van 
hulpbronnen en vervuiling;

Or. fr

Amendement 9
Jérémy Decerle, Marie-Pierre Vedrenne

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. herinnert eraan dat we bijna het 
punt hebben bereikt waarop de schade aan 
de biodiversiteit van onze planeert 
onherstelbaar is en dat 
biodiversiteitsverlies een aanjager is van 
zoönotische ziekteverwekkers zoals 
COVID-19; wijst op het wetenschappelijk 
bewijs met betrekking tot de rol van handel 
in het biodiversiteitsverlies, met name de 
handel in mineralen, biomassa en bepaalde 

1. herinnert eraan dat we bijna het 
punt hebben bereikt waarop de schade aan 
de biodiversiteit van onze planeert 
onherstelbaar is en dat 
biodiversiteitsverlies een aanjager is van 
zoönotische ziekteverwekkers zoals 
COVID-19; wijst op het wetenschappelijk 
bewijs met betrekking tot de rol van niet-
duurzame handel in het 
biodiversiteitsverlies, met name de handel 
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landbouwgrondstoffen, en 
biodiversiteitsverlies als gevolg van 
veranderingen in landgebruik, invasieve 
uitheemse soorten, overexploitatie van 
hulpbronnen en vervuiling;

in mineralen, biomassa en bepaalde 
landbouwgrondstoffen, en 
biodiversiteitsverlies als gevolg van 
veranderingen in landgebruik, invasieve 
uitheemse soorten, overexploitatie van 
hulpbronnen en vervuiling;

Or. en

Amendement 10
Marco Campomenosi

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. merkt met bezorgdheid op dat de 
economische kosten van invasieve 
uitheemse soorten in Europa op 
12,7 miljard EUR per jaar worden 
geschat1 bis, en dat met name de kosten 
voor de landbouw-, visserij-, bosbouw- en 
gezondheidssector 5,1 miljard EUR per 
jaar bedragen, uitgezonderd de kosten van 
epidemische dierziekten en menselijke 
ziekten; verzoekt de Commissie in dat 
verband de grenscontroles te verbeteren 
om ervoor te zorgen dat goederen die in 
de Europese Unie worden ingevoerd geen 
risico vormen voor de Europese 
biodiversiteit en concurrentievermogen, 
aangezien de toenemende handelsstromen 
bijdragen aan de verspreiding van 
invasieve soorten;
_________________
1 bis https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:5200
8SC2886&from=EN

Or. en

Amendement 11
Gabriel Mato
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Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. benadrukt dat, teneinde een gelijk 
speelveld op internationaal niveau 
mogelijk te maken, het belangrijk is dat de 
Unie en het met het Verdrag inzake 
biologische diversiteit samenhangende 
mondiale biodiversiteitskader eenzelfde 
ambitieniveau hanteren, met name wat 
betreft de streefdoelen voor de 
bescherming van de biodiversiteit op het 
land en in de zee; benadrukt dat in het 
geactualiseerde nulontwerp voor het 
mondiale biodiversiteitskader voor de 
periode na 2020, waarin rekening wordt 
gehouden met de uitkomsten van de 
tweede bijeenkomst van de voor 
onbepaalde tijd ingestelde werkgroep voor 
het mondiale biodiversiteitskader voor de 
periode na 2020, niet wordt verwezen naar 
strikte bescherming; verzoekt de 
Commissie derhalve te garanderen dat 
alle doelstellingen voor de 
grondbescherming in de EU flexibel 
genoeg zijn om bij de uitvoering rekening 
te kunnen houden met de exacte 
omstandigheden en mogelijkheden in elke 
lidstaat en de rechten van grond- en 
boseigenaren, waarbij strikte bescherming 
een vrijwillige optie moet zijn;

Or. en

Amendement 12
Saskia Bricmont

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. wijst erop dat de aantasting van en 
de druk op ecosystemen de 
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verwezenlijking van de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen van 
de Agenda 2030 in de weg staat, en dan 
met name de doelstelling om armoede uit 
te bannen, de toegang tot water en 
sanitaire voorzieningen te waarborgen, 
voedselzekerheid te bereiken, een gezond 
leven te waarborgen en de sociaal-
economische ongelijkheid binnen en 
tussen landen te verminderen;

Or. en

Amendement 13
Seán Kelly

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. wijst erop dat open strategische 
autonomie moet zorgen voor eerlijke 
mededinging, alsmede voor samenhang 
tussen de verschillende beleidsterreinen 
en initiatieven van de EU, waaronder de 
biodiversiteitsstrategie, en tegelijkertijd 
alle aspecten van duurzaamheid moet 
bevorderen en de voordelen van handel 
ten goede moet doen komen aan alle 
Europese ondernemingen, met name 
kmo’s;

Or. en

Amendement 14
Carles Puigdemont i Casamajó

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. herinnert eraan dat het 
secretariaat van het Biodiversiteitsverdrag 
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van de VN acties op lokaal en 
subnationaal niveau ten gunste van de 
biodiversiteit sterk heeft aangemoedigd, 
met dien verstande dat gedecentraliseerde 
planning doeltreffend kan bijdragen aan 
de uitvoering van mondiale 
biodiversiteitsstrategieën;

Or. en

Amendement 15
Jérémy Decerle, Marie-Pierre Vedrenne

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. wijst erop dat samenhang tussen 
de verschillende beleidsterreinen van de 
EU fundamenteel is in de internationale 
handel, zodat alle aspecten van duurzame 
ontwikkeling – de sociale, economische en 
milieu-aspecten, waaronder biodiversiteit 
– op elkaar worden afgestemd;

Or. en

Amendement 16
Sergio Berlato, Emmanouil Fragkos, Mazaly Aguilar, Jan Zahradil

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. benadrukt het belang van de rol 
van vissers, landbouwers, jagers en alle 
dragers van de plattelandscultuur bij de 
bescherming van de biodiversiteit en van 
het ecosysteem;

Or. it
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Amendement 17
Saskia Bricmont

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. is ingenomen met het feit dat de 
nieuwe handelsstrategie “om een nauwere 
beleidsintegratie tussen het handelsbeleid 
en het interne EU-beleid op andere 
terreinen [vraagt]”, en erkent dat “het 
behoud van de biodiversiteit een mondiale 
uitdaging [is] die mondiale inspanningen 
vergt”; verwacht dat het hoge 
ambitieniveau van de Commissie niet 
alleen tot uitdrukking zal komen in 
woorden, maar ook in daden, en dat zij 
onverwijld specifieke en concrete 
maatregelen zal overwegen om ervoor te 
zorgen dat de EU-handelsovereenkomsten 
geen biodiversiteitsverlies veroorzaken of 
dreigen te veroorzaken, alsmede om het 
EU-handelsbeleid doeltreffend af te 
stemmen op haar biodiversiteitsstrategie;

Or. en

Amendement 18
Carles Puigdemont i Casamajó

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. herinnert eraan dat de toenemende 
internalisering van economieën via 
gedelokaliseerde processen van productie 
en consumptie op wereldwijde schaal en 
ook buiten de EU diverse gevolgen heeft 
voor de natuur;

Or. en



PE663.251v02-00 14/63 AM\1226070NL.docx

NL

Amendement 19
Gabriel Mato

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. herinnert eraan dat 
handelsovereenkomsten moeten 
garanderen dat de betrokken partijen 
actief meewerken aan de bevordering van 
de beginselen van duurzame 
ontwikkeling; is van mening dat ook 
internationale normen die 
overeenstemmen met de Europese 
ecologische en klimaatambities voor 
duurzame groei moeten worden 
gewaarborgd; is daarnaast van mening 
dat die overeenkomsten er, teneinde een 
mondiale transitie naar duurzame 
voedselsystemen te waarborgen, voor 
moeten zorgen dat de Overeenkomst van 
Parijs inzake klimaatverandering en de 
naleving daarvan essentiële en bindende 
elementen zijn daarin; 

Or. en

Amendement 20
Gabriel Mato

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 quater. wijst erop dat de 
toekomstige strategie inzake open 
strategische autonomie moet bijdragen 
aan eerlijke mededinging tussen alle 
deelnemers aan de internationale handel, 
alsmede voor samenhang tussen de 
verschillende beleidsterreinen en 
initiatieven van de EU, waaronder de 
biodiversiteitsstrategie, moet zorgen, en 
tegelijkertijd alle aspecten van 
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duurzaamheid moet bevorderen en ervoor 
moet zorgen dat de voordelen van handel 
ook ten goede komen aan 
landbouwbedrijven;

Or. en

Amendement 21
Seán Kelly

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat het belangrijk is om 
systematisch een biodiversiteitsdimensie 
op te nemen in alle 
duurzaamheidseffectbeoordelingen die een 
robuuste methodologie volgen, zoals in de 
beschikbare studies van de Commissie 
wordt gesuggereerd, en om consequent 
rekening te houden met 
biodiversiteitskwesties; verzoekt de 
Commissie te zorgen voor voldoende 
financiële middelen om dergelijke 
analyses op het gebied van biodiversiteit 
uit te voeren; dringt erop aan dat in het 
kader van de verkennende fase van 
toekomstige vrijhandelsovereenkomsten 
duurzaamheidsbeoordelingen worden 
opgestart en dat deze regelmatig worden 
bijgewerkt naarmate de onderhandelingen 
vorderen, om mogelijke risico’s zo vroeg 
mogelijk naar behoren te kunnen 
identificeren en aanpakken, en om vorm te 
geven aan relevante bilaterale 
toezeggingen die tijdens de 
onderhandelingen worden vastgelegd; 
benadrukt het belang van het systematisch 
uitvoeren van regelmatige 
duurzaamheidseffectbeoordelingen 
achteraf om te zorgen voor consistentie 
met de internationale verbintenissen van de 
EU op het gebied van biodiversiteit; dringt 
erop aan dat hoofdstukken over handel en 
duurzame ontwikkeling tijdgebonden 

2. benadrukt dat het belangrijk is om 
systematisch een biodiversiteitsdimensie 
op te nemen in alle 
duurzaamheidseffectbeoordelingen die een 
robuuste methodologie volgen, zoals in de 
beschikbare studies van de Commissie 
wordt gesuggereerd, en om consequent 
rekening te houden met 
biodiversiteitskwesties; dringt erop aan dat 
in het kader van de verkennende fase van 
toekomstige vrijhandelsovereenkomsten 
duurzaamheidsbeoordelingen worden 
opgestart, om mogelijke risico’s zo vroeg 
mogelijk naar behoren te kunnen 
identificeren en aanpakken, en om vorm te 
geven aan relevante bilaterale 
toezeggingen die tijdens de 
onderhandelingen worden vastgelegd; 
benadrukt het belang van het systematisch 
uitvoeren van 
duurzaamheidseffectbeoordelingen 
achteraf om te zorgen voor consistentie 
met de internationale verbintenissen van de 
EU op het gebied van biodiversiteit; 
verzoekt de Commissie in te grijpen indien 
handelspartners hun bilaterale of 
multilaterale toezeggingen niet nakomen; 
is in dat verband ingenomen met de 
benoeming van een hoofd handhaving 
voor handelszaken (Chief Trade 
Enforcement Officer, CTEO), wiens taak 
het is om leiding te geven aan alle 
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routekaarten bevatten met controleerbare 
toezeggingen en doelstellingen, waarop 
regelmatig toezicht moet worden 
gehouden via 
duurzaamheidseffectbeoordelingen 
achteraf, en dat het afbouwen van (niet-) 
tarifaire belemmeringen daaraan 
gekoppeld moet worden; verzoekt de 
Commissie de bestaande hoofdstukken in 
die zin bij te werken;

inspanningen binnen de Commissie die 
gericht zijn op een betere uitvoering en 
handhaving, daarbij gebruikmakend van 
een breed scala aan beschikbare 
instrumenten; benadrukt dat de handels- 
en investeringsovereenkomsten van de EU 
een formele dialoog met partners mogelijk 
maken over alle aspecten van de Europese 
Green Deal, met inbegrip van 
biodiversiteit, duurzame 
voedselvoorziening, vervuiling en de 
circulaire economie;

Or. en

Amendement 22
Gabriel Mato

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat het belangrijk is om 
systematisch een biodiversiteitsdimensie 
op te nemen in alle 
duurzaamheidseffectbeoordelingen die een 
robuuste methodologie volgen, zoals in de 
beschikbare studies van de Commissie 
wordt gesuggereerd, en om consequent 
rekening te houden met 
biodiversiteitskwesties; verzoekt de 
Commissie te zorgen voor voldoende 
financiële middelen om dergelijke analyses 
op het gebied van biodiversiteit uit te 
voeren; dringt erop aan dat in het kader 
van de verkennende fase van toekomstige 
vrijhandelsovereenkomsten 
duurzaamheidsbeoordelingen worden 
opgestart en dat deze regelmatig worden 
bijgewerkt naarmate de onderhandelingen 
vorderen, om mogelijke risico’s zo vroeg 
mogelijk naar behoren te kunnen 
identificeren en aanpakken, en om vorm te 
geven aan relevante bilaterale 
toezeggingen die tijdens de 
onderhandelingen worden vastgelegd; 

2. benadrukt dat het belangrijk is om 
systematisch een biodiversiteitsdimensie 
op te nemen in alle 
duurzaamheidseffectbeoordelingen die een 
robuuste methodologie volgen, zoals in de 
beschikbare studies van de Commissie 
wordt gesuggereerd, en om daarmee 
consequent rekening te houden op alle 
beleidsterreinen van de Unie; verzoekt de 
Commissie te zorgen voor voldoende 
financiële middelen om dergelijke analyses 
op het gebied van biodiversiteit uit te 
voeren en het vrijmaken van voldoende 
financiële middelen voor 
biodiversiteitsgerelateerde innovatie te 
vergemakkelijken; dringt erop aan dat 
nauwkeuriger onderzoek wordt gedaan 
naar de duurzaamheidseffecten als 
belangrijk onderdeel van de verkennende 
fase van toekomstige 
vrijhandelsovereenkomsten en dat deze 
onderzoeken regelmatig worden 
bijgewerkt naarmate de onderhandelingen 
vorderen, om mogelijke risico’s zo vroeg 
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benadrukt het belang van het systematisch 
uitvoeren van regelmatige 
duurzaamheidseffectbeoordelingen 
achteraf om te zorgen voor consistentie 
met de internationale verbintenissen van de 
EU op het gebied van biodiversiteit; dringt 
erop aan dat hoofdstukken over handel en 
duurzame ontwikkeling tijdgebonden 
routekaarten bevatten met controleerbare 
toezeggingen en doelstellingen, waarop 
regelmatig toezicht moet worden gehouden 
via duurzaamheidseffectbeoordelingen 
achteraf, en dat het afbouwen van (niet-) 
tarifaire belemmeringen daaraan 
gekoppeld moet worden; verzoekt de 
Commissie de bestaande hoofdstukken in 
die zin bij te werken;

mogelijk naar behoren te kunnen 
identificeren en aanpakken, en om vorm te 
geven aan relevante bilaterale 
toezeggingen die tijdens de 
onderhandelingen worden vastgelegd; 
benadrukt het belang van het systematisch 
uitvoeren van regelmatige 
duurzaamheidseffectbeoordelingen 
achteraf om te zorgen voor consistentie 
met de internationale verbintenissen van de 
EU op het gebied van biodiversiteit; dringt 
erop aan dat hoofdstukken over handel en 
duurzame ontwikkeling tijdgebonden 
routekaarten bevatten met controleerbare 
toezeggingen en doelstellingen, waarop 
regelmatig toezicht moet worden gehouden 
via duurzaamheidseffectbeoordelingen 
achteraf;

Or. es

Amendement 23
Joachim Schuster, Miroslav Číž, Kathleen Van Brempt, Inma Rodríguez-Piñero

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat het belangrijk is om 
systematisch een biodiversiteitsdimensie 
op te nemen in alle 
duurzaamheidseffectbeoordelingen die een 
robuuste methodologie volgen, zoals in de 
beschikbare studies van de Commissie 
wordt gesuggereerd, en om consequent 
rekening te houden met 
biodiversiteitskwesties; verzoekt de 
Commissie te zorgen voor voldoende 
financiële middelen om dergelijke analyses 
op het gebied van biodiversiteit uit te 
voeren; dringt erop aan dat in het kader van 
de verkennende fase van toekomstige 
vrijhandelsovereenkomsten 
duurzaamheidsbeoordelingen worden 
opgestart en dat deze regelmatig worden 
bijgewerkt naarmate de onderhandelingen 

2. benadrukt dat het belangrijk is om 
systematisch een biodiversiteitsdimensie 
op te nemen in alle 
duurzaamheidseffectbeoordelingen die een 
robuustere methodologie moeten volgen 
dan voorheen, zoals in de beschikbare 
studies van de Commissie wordt 
gesuggereerd, en om consequent rekening 
te houden met biodiversiteitskwesties; 
verzoekt de Commissie te zorgen voor 
voldoende financiële middelen om 
dergelijke analyses op het gebied van 
biodiversiteit uit te voeren; dringt erop aan 
dat in het kader van de verkennende fase 
van toekomstige 
vrijhandelsovereenkomsten 
duurzaamheidsbeoordelingen worden 
opgestart en dat deze regelmatig worden 
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vorderen, om mogelijke risico’s zo vroeg 
mogelijk naar behoren te kunnen 
identificeren en aanpakken, en om vorm te 
geven aan relevante bilaterale 
toezeggingen die tijdens de 
onderhandelingen worden vastgelegd; 
benadrukt het belang van het systematisch 
uitvoeren van regelmatige 
duurzaamheidseffectbeoordelingen 
achteraf om te zorgen voor consistentie 
met de internationale verbintenissen van de 
EU op het gebied van biodiversiteit; dringt 
erop aan dat hoofdstukken over handel en 
duurzame ontwikkeling tijdgebonden 
routekaarten bevatten met controleerbare 
toezeggingen en doelstellingen, waarop 
regelmatig toezicht moet worden 
gehouden via 
duurzaamheidseffectbeoordelingen 
achteraf, en dat het afbouwen van (niet-) 
tarifaire belemmeringen daaraan gekoppeld 
moet worden; verzoekt de Commissie de 
bestaande hoofdstukken in die zin bij te 
werken;

bijgewerkt naarmate de onderhandelingen 
vorderen, om mogelijke risico’s voor de 
biodiversiteit, zowel in de betrokken regio 
als in de EU, zo vroeg mogelijk naar 
behoren te kunnen identificeren en 
aanpakken, en om vorm te geven aan 
relevante bilaterale toezeggingen die 
tijdens de onderhandelingen worden 
vastgelegd; benadrukt het belang van het 
systematisch uitvoeren van regelmatige 
duurzaamheidseffectbeoordelingen 
achteraf om te zorgen voor consistentie 
met de internationale verbintenissen van de 
EU op het gebied van biodiversiteit; dringt 
erop aan dat hoofdstukken over handel en 
duurzame ontwikkeling tijdgebonden 
routekaarten bevatten met controleerbare 
toezeggingen en doelstellingen, die 
regelmatig op basis van 
duurzaamheidseffectbeoordelingen 
achteraf moeten worden gemonitord, 
geëvalueerd en bijgesteld, en dat het 
afbouwen van (niet-) tarifaire 
belemmeringen daaraan gekoppeld moet 
worden; verzoekt de Commissie de 
bestaande hoofdstukken van 
vrijhandelsovereenkomsten in die zin zo 
spoedig mogelijk bij te werken;

Or. en

Amendement 24
Carles Puigdemont i Casamajó

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat het belangrijk is om 
systematisch een biodiversiteitsdimensie 
op te nemen in alle 
duurzaamheidseffectbeoordelingen die een 
robuuste methodologie volgen, zoals in de 
beschikbare studies van de Commissie 
wordt gesuggereerd, en om consequent 
rekening te houden met 

2. benadrukt dat het belangrijk is om 
systematisch een biodiversiteitsdimensie 
op te nemen in alle 
duurzaamheidseffectbeoordelingen die een 
robuuste methodologie volgen, zoals in de 
beschikbare studies van de Commissie 
wordt gesuggereerd, en om consequent 
rekening te houden met 
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biodiversiteitskwesties; verzoekt de 
Commissie te zorgen voor voldoende 
financiële middelen om dergelijke analyses 
op het gebied van biodiversiteit uit te 
voeren; dringt erop aan dat in het kader van 
de verkennende fase van toekomstige 
vrijhandelsovereenkomsten 
duurzaamheidsbeoordelingen worden 
opgestart en dat deze regelmatig worden 
bijgewerkt naarmate de onderhandelingen 
vorderen, om mogelijke risico’s zo vroeg 
mogelijk naar behoren te kunnen 
identificeren en aanpakken, en om vorm te 
geven aan relevante bilaterale 
toezeggingen die tijdens de 
onderhandelingen worden vastgelegd; 
benadrukt het belang van het systematisch 
uitvoeren van regelmatige 
duurzaamheidseffectbeoordelingen 
achteraf om te zorgen voor consistentie 
met de internationale verbintenissen van de 
EU op het gebied van biodiversiteit; dringt 
erop aan dat hoofdstukken over handel en 
duurzame ontwikkeling tijdgebonden 
routekaarten bevatten met controleerbare 
toezeggingen en doelstellingen, waarop 
regelmatig toezicht moet worden gehouden 
via duurzaamheidseffectbeoordelingen 
achteraf, en dat het afbouwen van (niet-) 
tarifaire belemmeringen daaraan gekoppeld 
moet worden; verzoekt de Commissie de 
bestaande hoofdstukken in die zin bij te 
werken;

biodiversiteitskwesties; verzoekt de 
Commissie te zorgen voor voldoende 
financiële middelen om dergelijke analyses 
op het gebied van biodiversiteit uit te 
voeren; dringt erop aan dat in het kader van 
de verkennende fase van toekomstige 
vrijhandels- en 
investeringsovereenkomsten 
duurzaamheidsbeoordelingen worden 
opgestart en dat deze regelmatig worden 
bijgewerkt naarmate de onderhandelingen 
vorderen, om mogelijke risico’s zo vroeg 
mogelijk naar behoren te kunnen 
identificeren, beoordelen en aanpakken, en 
om vorm te geven aan relevante bilaterale 
toezeggingen die tijdens de 
onderhandelingen worden vastgelegd; 
benadrukt het belang van het systematisch 
uitvoeren van regelmatige 
duurzaamheidseffectbeoordelingen 
achteraf om te zorgen voor consistentie 
met de internationale verbintenissen van de 
EU op het gebied van biodiversiteit; dringt 
erop aan dat hoofdstukken over handel en 
duurzame ontwikkeling tijdgebonden 
routekaarten bevatten met controleerbare 
toezeggingen en doelstellingen, waarop 
regelmatig toezicht moet worden gehouden 
via duurzaamheidseffectbeoordelingen 
achteraf, en dat het afbouwen van (niet-) 
tarifaire belemmeringen daaraan gekoppeld 
moet worden; verzoekt de Commissie de 
bestaande hoofdstukken in die zin bij te 
werken; verzoekt de Commissie nauw 
samen te werken met het Parlement en 
gespecialiseerde belanghebbenden bij de 
vaststelling van die maatregelen; verzoekt 
de Commissie en de lidstaten de in de 
hoofdstukken over handel en duurzame 
ontwikkeling beschreven en 
overeengekomen maatregelen ook binnen 
de Europese Unie toe te passen teneinde 
consequent te zijn met hetgeen de Unie 
van derde landen verlangt;

Or. en
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Amendement 25
Saskia Bricmont

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat het belangrijk is om 
systematisch een biodiversiteitsdimensie 
op te nemen in alle 
duurzaamheidseffectbeoordelingen die een 
robuuste methodologie volgen, zoals in de 
beschikbare studies van de Commissie 
wordt gesuggereerd, en om consequent 
rekening te houden met 
biodiversiteitskwesties; verzoekt de 
Commissie te zorgen voor voldoende 
financiële middelen om dergelijke analyses 
op het gebied van biodiversiteit uit te 
voeren; dringt erop aan dat in het kader van 
de verkennende fase van toekomstige 
vrijhandelsovereenkomsten 
duurzaamheidsbeoordelingen worden 
opgestart en dat deze regelmatig worden 
bijgewerkt naarmate de onderhandelingen 
vorderen, om mogelijke risico’s zo vroeg 
mogelijk naar behoren te kunnen 
identificeren en aanpakken, en om vorm te 
geven aan relevante bilaterale 
toezeggingen die tijdens de 
onderhandelingen worden vastgelegd; 
benadrukt het belang van het systematisch 
uitvoeren van regelmatige 
duurzaamheidseffectbeoordelingen 
achteraf om te zorgen voor consistentie 
met de internationale verbintenissen van de 
EU op het gebied van biodiversiteit; dringt 
erop aan dat hoofdstukken over handel en 
duurzame ontwikkeling tijdgebonden 
routekaarten bevatten met controleerbare 
toezeggingen en doelstellingen, waarop 
regelmatig toezicht moet worden gehouden 
via duurzaamheidseffectbeoordelingen 
achteraf, en dat het afbouwen van (niet-) 
tarifaire belemmeringen daaraan gekoppeld 
moet worden; verzoekt de Commissie de 
bestaande hoofdstukken in die zin bij te 
werken;

2. benadrukt dat het belangrijk is om 
systematisch een biodiversiteitsdimensie 
op te nemen in alle 
duurzaamheidseffectbeoordelingen die een 
robuuste methodologie volgen, zoals in de 
beschikbare studies van de Commissie 
wordt gesuggereerd, en om consequent 
rekening te houden met 
biodiversiteitskwesties; verzoekt de 
Commissie te zorgen voor voldoende 
financiële middelen om dergelijke analyses 
op het gebied van biodiversiteit uit te 
voeren; dringt erop aan dat in het kader van 
de verkennende fase van toekomstige 
vrijhandelsovereenkomsten 
duurzaamheidsbeoordelingen worden 
opgestart en dat deze regelmatig worden 
bijgewerkt naarmate de onderhandelingen 
vorderen, om mogelijke risico’s zo vroeg 
mogelijk naar behoren te kunnen 
identificeren en aanpakken, en om vorm te 
geven aan relevante bilaterale 
toezeggingen die tijdens de 
onderhandelingen worden vastgelegd; 
benadrukt met name het belang van 
gepaste financiering van 
overheidsinstanties, de ondersteuning van 
maatschappelijke organisaties, de 
definitie en dekking van beschermde 
gebieden, de aanwijzing van bevoegde 
autoriteiten enz.; benadrukt het belang van 
het systematisch uitvoeren van regelmatige 
duurzaamheidseffectbeoordelingen 
achteraf om te zorgen voor consistentie 
met de internationale verbintenissen van de 
EU op het gebied van biodiversiteit; dringt 
erop aan dat hoofdstukken over handel en 
duurzame ontwikkeling tijdgebonden 
routekaarten bevatten met controleerbare 
toezeggingen en doelstellingen, waarop 
regelmatig toezicht moet worden gehouden 
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via duurzaamheidseffectbeoordelingen 
achteraf, en dat het afbouwen van (niet-) 
tarifaire belemmeringen daaraan gekoppeld 
moet worden; verzoekt de Commissie de 
bestaande hoofdstukken in die zin bij te 
werken;

Or. en

Amendement 26
Marco Campomenosi

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat het belangrijk is om 
systematisch een biodiversiteitsdimensie 
op te nemen in alle 
duurzaamheidseffectbeoordelingen die een 
robuuste methodologie volgen, zoals in de 
beschikbare studies van de Commissie 
wordt gesuggereerd, en om consequent 
rekening te houden met 
biodiversiteitskwesties; verzoekt de 
Commissie te zorgen voor voldoende 
financiële middelen om dergelijke analyses 
op het gebied van biodiversiteit uit te 
voeren; dringt erop aan dat in het kader van 
de verkennende fase van toekomstige 
vrijhandelsovereenkomsten 
duurzaamheidsbeoordelingen worden 
opgestart en dat deze regelmatig worden 
bijgewerkt naarmate de onderhandelingen 
vorderen, om mogelijke risico’s zo vroeg 
mogelijk naar behoren te kunnen 
identificeren en aanpakken, en om vorm te 
geven aan relevante bilaterale 
toezeggingen die tijdens de 
onderhandelingen worden vastgelegd; 
benadrukt het belang van het systematisch 
uitvoeren van regelmatige 
duurzaamheidseffectbeoordelingen 
achteraf om te zorgen voor consistentie 
met de internationale verbintenissen van de 
EU op het gebied van biodiversiteit; dringt 

2. benadrukt dat het belangrijk is om 
systematisch een biodiversiteitsdimensie 
op te nemen in alle 
duurzaamheidseffectbeoordelingen die een 
robuuste methodologie volgen, zoals in de 
beschikbare studies van de Commissie 
wordt gesuggereerd, en om consequent 
rekening te houden met 
biodiversiteitskwesties; verzoekt de 
Commissie te zorgen voor voldoende 
financiële middelen om dergelijke analyses 
op het gebied van biodiversiteit uit te 
voeren; dringt erop aan dat in het kader van 
de verkennende fase van toekomstige 
vrijhandelsovereenkomsten neutrale en 
onpartijdige duurzaamheidsbeoordelingen 
worden opgestart en dat deze regelmatig 
worden bijgewerkt naarmate de 
onderhandelingen vorderen, om mogelijke 
risico’s zo vroeg mogelijk naar behoren te 
kunnen identificeren en aanpakken, en om 
vorm te geven aan relevante bilaterale 
toezeggingen die tijdens de 
onderhandelingen worden vastgelegd; 
benadrukt het belang van het systematisch 
uitvoeren van regelmatige 
duurzaamheidseffectbeoordelingen 
achteraf om te zorgen voor consistentie 
met de internationale verbintenissen van de 
EU op het gebied van biodiversiteit; dringt 
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erop aan dat hoofdstukken over handel en 
duurzame ontwikkeling tijdgebonden 
routekaarten bevatten met controleerbare 
toezeggingen en doelstellingen, waarop 
regelmatig toezicht moet worden gehouden 
via duurzaamheidseffectbeoordelingen 
achteraf, en dat het afbouwen van (niet-) 
tarifaire belemmeringen daaraan gekoppeld 
moet worden; verzoekt de Commissie de 
bestaande hoofdstukken in die zin bij te 
werken;

erop aan dat hoofdstukken over handel en 
duurzame ontwikkeling tijdgebonden 
routekaarten bevatten met controleerbare 
toezeggingen en doelstellingen, waarop 
regelmatig toezicht moet worden gehouden 
via duurzaamheidseffectbeoordelingen 
achteraf, en dat het afbouwen van (niet-) 
tarifaire belemmeringen daaraan gekoppeld 
moet worden; verzoekt de Commissie de 
bestaande hoofdstukken in die zin bij te 
werken; herinnert eraan dat 
vrijhandelsovereenkomsten gebaseerd 
moeten zijn op een gecoördineerde 
aanpak, die meer samenhang tussen 
handel, douane en markttoezicht 
bevordert;

Or. en

Amendement 27
Mazaly Aguilar

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat het belangrijk is om 
systematisch een biodiversiteitsdimensie 
op te nemen in alle 
duurzaamheidseffectbeoordelingen die een 
robuuste methodologie volgen, zoals in de 
beschikbare studies van de Commissie 
wordt gesuggereerd, en om consequent 
rekening te houden met 
biodiversiteitskwesties; verzoekt de 
Commissie te zorgen voor voldoende 
financiële middelen om dergelijke analyses 
op het gebied van biodiversiteit uit te 
voeren; dringt erop aan dat in het kader van 
de verkennende fase van toekomstige 
vrijhandelsovereenkomsten 
duurzaamheidsbeoordelingen worden 
opgestart en dat deze regelmatig worden 
bijgewerkt naarmate de onderhandelingen 
vorderen, om mogelijke risico’s zo vroeg 
mogelijk naar behoren te kunnen 

2. benadrukt dat het belangrijk is om 
naast de economische en sociale dimensie 
systematisch een biodiversiteitsdimensie 
op te nemen in alle 
duurzaamheidseffectbeoordelingen die een 
robuuste methodologie volgen, zoals in de 
beschikbare studies van de Commissie 
wordt gesuggereerd, en om consequent 
rekening te houden met 
biodiversiteitskwesties; verzoekt de 
Commissie te zorgen voor voldoende 
financiële middelen om dergelijke analyses 
op het gebied van biodiversiteit uit te 
voeren; dringt erop aan dat in het kader van 
de verkennende fase van toekomstige 
vrijhandelsovereenkomsten 
duurzaamheidsbeoordelingen worden 
opgestart en dat deze regelmatig worden 
bijgewerkt naarmate de onderhandelingen 
vorderen, om mogelijke risico’s zo vroeg 
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identificeren en aanpakken, en om vorm te 
geven aan relevante bilaterale 
toezeggingen die tijdens de 
onderhandelingen worden vastgelegd; 
benadrukt het belang van het systematisch 
uitvoeren van regelmatige 
duurzaamheidseffectbeoordelingen 
achteraf om te zorgen voor consistentie 
met de internationale verbintenissen van de 
EU op het gebied van biodiversiteit; dringt 
erop aan dat hoofdstukken over handel en 
duurzame ontwikkeling tijdgebonden 
routekaarten bevatten met controleerbare 
toezeggingen en doelstellingen, waarop 
regelmatig toezicht moet worden gehouden 
via duurzaamheidseffectbeoordelingen 
achteraf, en dat het afbouwen van (niet-) 
tarifaire belemmeringen daaraan gekoppeld 
moet worden; verzoekt de Commissie de 
bestaande hoofdstukken in die zin bij te 
werken;

mogelijk naar behoren te kunnen 
identificeren en aanpakken, en om vorm te 
geven aan relevante bilaterale 
toezeggingen die tijdens de 
onderhandelingen worden vastgelegd; 
benadrukt het belang van het systematisch 
uitvoeren van regelmatige 
duurzaamheidseffectbeoordelingen 
achteraf om te zorgen voor consistentie 
met de internationale verbintenissen van de 
EU op het gebied van biodiversiteit; dringt 
erop aan dat hoofdstukken over handel en 
duurzame ontwikkeling tijdgebonden 
routekaarten bevatten met controleerbare 
toezeggingen en doelstellingen, waarop 
regelmatig toezicht moet worden gehouden 
via duurzaamheidseffectbeoordelingen 
achteraf, en dat het afbouwen van (niet-) 
tarifaire belemmeringen daaraan gekoppeld 
moet worden; verzoekt de Commissie de 
bestaande hoofdstukken in die zin bij te 
werken;

Or. es

Amendement 28
Seán Kelly, Christophe Hansen

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 – punt 1 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1) is van mening dat de EU 
duurzame economische groei moet 
bevorderen als prioriteit voor 
ontwikkelingslanden bij de expansie en 
transformatie van hun economieën en het 
behalen van ontwikkelingsvoordelen, 
gelet op het feit dat handel tevens kan 
bijdragen aan de verwezenlijking van 
milieudoelen, naast sociale en 
economische doelen; merkt op dat handel 
en investeringen in op biodiversiteit 
gebaseerde producten en diensten een 
stimulans kunnen vormen voor 
vermindering van de overexploitatie van 
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biodiversiteit en tegelijkertijd de 
ontwikkeling van duurzamere 
economische sectoren mogelijk kunnen 
maken, die bijdragen aan inclusieve groei 
en duurzame productie, handel en 
consumptiepatronen; benadrukt dat 
marktstimuli en capaciteitsopbouw 
eveneens toegankelijk moeten worden 
gemaakt voor ondernemingen om hen aan 
te zetten tot slimme, duurzame en 
inclusieve groei, alsmede om hen te 
helpen te voldoen aan de verwachtingen 
van consumenten en de toenemende vraag 
naar milieuvriendelijke producten;

Or. en

Amendement 29
Saskia Bricmont

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. is ingenomen met de instelling van 
een onestopshop voor het aanpakken van 
handelsbelemmeringen en schendingen 
van toezeggingen inzake duurzame 
handel, en acht het in het belang van de 
Unie om actie te ondernemen naar 
aanleiding van dergelijke schendingen; 
verzoekt de Commissie lering te trekken 
uit de ervaringen met het handelsgeschil 
tussen de EU en Zuid-Korea, dat werd 
beslecht door een panel van deskundigen 
en dat duidelijk maakte hoe belangrijk het 
is om mijlpalen en tijdschema’s op te 
nemen voor de ratificatie van 
internationale verdragen door de partijen; 
herinnert aan zijn verzoek aan de 
Commissie om onderzoek te doen naar 
een op sancties gebaseerd mechanisme als 
laatste redmiddel in 
handelsovereenkomsten, en verzoekt haar 
rekening te houden met de non-paper van 
Nederland en Frankrijk over handel, 



AM\1226070NL.docx 25/63 PE663.251v02-00

NL

sociaal-economische effecten en 
duurzame ontwikkeling in het kader van 
de herziening van het actieplan met 
15 punten met betrekking tot 
hoofdstukken over handel en duurzame 
ontwikkeling;

Or. en

Amendement 30
Karin Karlsbro, Samira Rafaela, Nicola Danti, Marie-Pierre Vedrenne

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. is van mening dat de EU moet 
streven naar samenwerking met haar 
handelspartners om het bewustzijn van de 
biodiversiteitsdimensie van de handel te 
vergroten en te versterken, te werken aan 
de vaststelling van bindende afspraken 
over de bescherming van de biodiversiteit 
bij de voorbereidingen voor de 
toekomstige hervorming van de WTO, 
alsmede in andere fora voor 
internationale handel en de 
vrijhandelsovereenkomsten van de Unie, 
die gebaseerd moeten zijn op 
wetenschappelijke bewijzen en nooit 
mogen worden gebruikt als een vorm van 
protectionisme onder het mom van 
groenwassen; wijst erop dat er bepalingen 
over biodiversiteit moeten worden 
opgenomen in alle 
vrijhandelsovereenkomsten, 
investeringsovereenkomsten en 
vrijwilligpartnerschapsovereenkomsten 
inzake wetshandhaving, governance en 
handel in de bosbouw (Flegt-VPA);

Or. en

Amendement 31
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Carles Puigdemont i Casamajó

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om de krachten te bundelen om 
een overeenkomst over mariene 
biodiversiteit te komen die verder reikt 
dan de nationale rechtsmacht; wijst erop 
dat de totstandbrenging van MPA’s in 
gebieden voorbij de grenzen van de 
nationale rechtsmacht moet worden 
ondersteund door sociaal-economische en 
ecologische effectbeoordelingen op basis 
van het beste beschikbare 
wetenschappelijke advies;

Or. en

Amendement 32

Joachim Schuster, Miroslav Číž, Kathleen Van Brempt, Inma Rodríguez-Piñero

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. verzoekt de Commissie om de 
indicatoren die ontwikkeld zijn bij de 
vaststelling van mogelijke risico’s voor de 
biodiversiteit te gebruiken om 
doelstellingen op korte, middellange en 
lange termijn voor de bescherming van de 
biodiversiteit te formuleren; verzoekt de 
Commissie om het Europees Parlement 
jaarlijks verslag te doen van de voortgang 
bij de uitvoering van die doelstellingen;

Or. en
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Amendement 33
Joachim Schuster, Miroslav Číž, Kathleen Van Brempt, Inma Rodríguez-Piñero

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. verzoekt de Commissie de 
bestaande vrijhandelsovereenkomsten, 
alsmede teksten die momenteel nog 
juridisch getoetst worden, te beoordelen 
op hun gevolgen voor de biodiversiteit en 
de resultaten en geplande aanpassingen 
aan het Europees Parlement voor te 
leggen;

Or. en

Amendement 34
Joachim Schuster, Miroslav Číž, Kathleen Van Brempt

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 quater. benadrukt dat de Unie haar 
eigen uitvoerbeleid aanzienlijk moet 
bijstellen teneinde schadelijke effecten 
van haar eigen landbouwbeleid te 
voorkomen, met inachtneming van de 
weglekeffecten van de eventuele 
aanpassingen; roept op tot de uitvoering 
van een gedetailleerd onderzoek naar de 
negatieve gevolgen van Europese 
exportproducten en de daarvoor gebruikte 
productiemethoden, te verrichten door de 
Commissie in samenwerking met 
onafhankelijke deskundigen;

Or. en

Amendement 35
Saskia Bricmont
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Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. acht het van cruciaal belang dat de 
Commissie op basis van artikel XX van de 
Algemene Overeenkomst betreffende 
tarieven en handel niet-productgebonden 
processen en productiemethoden bevordert 
ter ondersteuning van maatregelen die 
gericht zijn op het voorkomen van verder 
biodiversiteitsverlies;

3. acht het van cruciaal belang dat de 
Commissie niet-productgebonden 
processen en productiemethoden bevordert 
ter ondersteuning van maatregelen die 
gericht zijn op het voorkomen van verder 
biodiversiteitsverlies, niet discriminerend 
zijn en de sterkste milieubescherming 
nastreven [MC1]; steunt de wens van de 
Commissie om bij internationale 
besprekingen over handel en milieu aan 
te dringen op een interpretatie van de 
relevante WTO-regels waarmee het recht 
van leden wordt erkend om doeltreffende 
maatregelen te treffen in reactie op 
mondiale milieu-uitdagingen, in het 
bijzonder klimaatverandering en de 
bescherming van de biodiversiteit; is van 
mening dat in handel en milieu 
gespecialiseerde juristen deel moeten 
uitmaken van de panels voor 
geschillenbeslechting zoals voorzien in 
vrijhandelsovereenkomsten en 
intellectuele-eigendomsovereenkomsten, 
en met name betrokken moeten worden 
bij de beslechting van geschillen die 
voortvloeien uit conflicten tussen 
handelsverplichtingen en uitzonderingen 
inzake milieubescherming; verzoekt de 
Commissie met klem werk te maken van 
dat voorstel in het kader van haar WTO-
initiatief inzake klimaat en handel;

Or. en

Amendement 36
Seán Kelly, Christophe Hansen

Ontwerpadvies
Paragraaf 3
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Ontwerpadvies Amendement

3. acht het van cruciaal belang dat de 
Commissie op basis van artikel XX van de 
Algemene Overeenkomst betreffende 
tarieven en handel niet-productgebonden 
processen en productiemethoden bevordert 
ter ondersteuning van maatregelen die 
gericht zijn op het voorkomen van verder 
biodiversiteitsverlies;

3. acht het van cruciaal belang dat de 
Commissie niet-productgebonden 
processen en productiemethoden bevordert 
ter ondersteuning van maatregelen die 
gericht zijn op het voorkomen van verder 
biodiversiteitsverlies, op grond van een 
veilig, voorspelbaar en niet-
discriminerend kader voor zowel 
binnenlandse producten als door derde 
landen uitgevoerde producten dat 
verenigbaar is met de WTO-regels;

Or. en

Amendement 37
Joachim Schuster, Miroslav Číž, Kathleen Van Brempt

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. verzoekt de Commissie om bij haar 
handelsbesprekingen een andere aanpak 
te volgen met als doel enkel preferentiële 
toegang tot de EU-markt te bieden aan 
handelspartners die alle multilaterale 
milieuovereenkomsten die van belang zijn 
voor de bescherming van de biodiversiteit 
succesvol uitvoeren of tarieven voor 
grondstoffen, goederen en diensten te 
handhaven die volgens de 
duurzaamheidseffectbeoordelingen en 
verkennende onderzoeken geacht worden 
schadelijk voor de biodiversiteit te zijn; 
verzoekt de Commissie een mechanisme te 
ontwikkelen om tarieven snel weer te 
kunnen opleggen in het geval dat een 
handelspartner dergelijke 
milieuverplichtingen schendt of niet 
nakomt;

Or. en
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Amendement 38
Sergio Berlato, Emmanouil Fragkos, Mazaly Aguilar, Jan Zahradil

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. verzoekt de Commissie 
handelspraktijken te bevorderen die de 
bescherming van geografische 
aanduidingen (GA’s) versterken, en zich 
daarbij met name te richten op lokale 
producten die meer in overeenstemming 
zijn met de doelstelling van het behoud 
van de biodiversiteit;

Or. it

Amendement 39
Carles Puigdemont i Casamajó

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. dringt er bij de Commissie op aan 
rekening te houden met de 
extraterritoriale dimensie van 
biodiversiteitsverlies, met name wat 
ontwikkelingslanden betreft, en de 
algemene impact van de EU op de 
biodiversiteit van de planeet 
wetenschappelijk te beoordelen;

Or. en

Amendement 40
Joachim Schuster, Miroslav Číž, Kathleen Van Brempt

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

3 ter. vraagt om een diepgaande, 
onafhankelijke analyse van de gevolgen 
van de resterende ISDS- en ICS-
bepalingen in handelsovereenkomsten, 
alsmede het Energiehandvest voor de 
biodiversiteit, en verzoekt om de snelle 
aanpassing daarvan indien die negatieve 
gevolgen blijken te hebben;

Or. en

Amendement 41
Marco Campomenosi

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is van mening dat het 
handelsbeleid en de groene diplomatie 
van de EU ernaar moeten streven om 
fossiele brandstoffen en 
milieuonvriendelijke subsidies zo spoedig 
mogelijk af te bouwen, in 
overeenstemming met de toezeggingen die 
tijdens de G20-top in Pittsburgh in 2009 
zijn gedaan; verzoekt de Commissie om 
met elke handelspartner waarmee een 
handelsovereenkomst is gesloten, 
overeenstemming te bereiken over een 
routekaart met mijlpalen, en om 
leiderschap te tonen in relevante 
internationale fora;

Schrappen

Or. en

Amendement 42
Seán Kelly

Ontwerpadvies
Paragraaf 4
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Ontwerpadvies Amendement

4. is van mening dat het handelsbeleid 
en de groene diplomatie van de EU ernaar 
moeten streven om fossiele brandstoffen 
en milieuonvriendelijke subsidies zo 
spoedig mogelijk af te bouwen, in 
overeenstemming met de toezeggingen die 
tijdens de G20-top in Pittsburgh in 2009 
zijn gedaan; verzoekt de Commissie om 
met elke handelspartner waarmee een 
handelsovereenkomst is gesloten, 
overeenstemming te bereiken over een 
routekaart met mijlpalen, en om 
leiderschap te tonen in relevante 
internationale fora;

4. is van mening dat het handelsbeleid 
en de groene diplomatie van de EU ernaar 
moeten streven om uiterlijk in 2050 
klimaatneutraliteit te bereiken; verzoekt 
de Commissie om met elke handelspartner 
waarmee een handelsovereenkomst is 
gesloten, overeenstemming te bereiken 
over een routekaart met mijlpalen, en om 
leiderschap te tonen in relevante 
internationale fora; benadrukt dat 
duurzaamheid en koolstofneutraliteit tot 
de kerndoelstellingen van de EU-
programma’s moeten blijven behoren en 
dat derhalve het EU-handelsbeleid, in 
overeenstemming met de 
biodiversiteitsstrategie, kmo’s de 
mogelijkheid moet bieden te profiteren 
van de groene transitie in termen van 
concurrentievermogen, 
kostenvermindering en banencreatie; is 
van mening dat elk streefdoel voor 
grondbescherming rekening moet houden 
met de verschillende omstandigheden en 
mogelijkheden van elke lidstaat;

Or. en

Amendement 43
Mazaly Aguilar

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is van mening dat het handelsbeleid 
en de groene diplomatie van de EU ernaar 
moeten streven om fossiele brandstoffen en 
milieuonvriendelijke subsidies zo spoedig 
mogelijk af te bouwen, in 
overeenstemming met de toezeggingen die 
tijdens de G20-top in Pittsburgh in 2009 
zijn gedaan; verzoekt de Commissie om 
met elke handelspartner waarmee een 
handelsovereenkomst is gesloten, 

4. is van mening dat het handelsbeleid 
van de EU ernaar moet streven om fossiele 
brandstoffen en instrumenten die in strijd 
zijn met de duurzaamheidsdoelstellingen 
zo spoedig mogelijk af te bouwen, in 
overeenstemming met de toezeggingen die 
tijdens de G20-top in Pittsburgh in 2009 
zijn gedaan; verzoekt de Commissie om 
met elke handelspartner waarmee een 
handelsovereenkomst is gesloten, 
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overeenstemming te bereiken over een 
routekaart met mijlpalen, en om 
leiderschap te tonen in relevante 
internationale fora;

overeenstemming te bereiken over een 
routekaart met mijlpalen, en om 
leiderschap te tonen in relevante 
internationale fora;

Or. es

Amendement 44
Sergio Berlato, Emmanouil Fragkos, Mazaly Aguilar, Jan Zahradil

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is van mening dat het handelsbeleid 
en de groene diplomatie van de EU ernaar 
moeten streven om fossiele brandstoffen en 
milieuonvriendelijke subsidies zo spoedig 
mogelijk af te bouwen, in 
overeenstemming met de toezeggingen die 
tijdens de G20-top in Pittsburgh in 2009 
zijn gedaan; verzoekt de Commissie om 
met elke handelspartner waarmee een 
handelsovereenkomst is gesloten, 
overeenstemming te bereiken over een 
routekaart met mijlpalen, en om 
leiderschap te tonen in relevante 
internationale fora;

4. is van mening dat het handelsbeleid 
en de groene diplomatie van de EU ernaar 
moeten streven om fossiele brandstoffen en 
milieuonvriendelijke subsidies zo spoedig 
mogelijk te vervangen, in 
overeenstemming met de toezeggingen die 
tijdens de G20-top in Pittsburgh in 2009 
zijn gedaan; verzoekt de Commissie om 
met elke handelspartner waarmee een 
handelsovereenkomst is gesloten, 
overeenstemming te bereiken over een 
routekaart met mijlpalen, en om 
leiderschap te tonen in relevante 
internationale fora;

Or. it

Amendement 45
Joachim Schuster, Miroslav Číž, Kathleen Van Brempt

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is van mening dat het handelsbeleid 
en de groene diplomatie van de EU ernaar 
moeten streven om fossiele brandstoffen en 
milieuonvriendelijke subsidies zo spoedig 
mogelijk af te bouwen, in 

4. is van mening dat het handelsbeleid 
en de groene diplomatie van de EU ernaar 
moeten streven om fossiele brandstoffen en 
milieuonvriendelijke subsidies zo spoedig 
mogelijk af te bouwen, in 
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overeenstemming met de toezeggingen die 
tijdens de G20-top in Pittsburgh in 2009 
zijn gedaan; verzoekt de Commissie om 
met elke handelspartner waarmee een 
handelsovereenkomst is gesloten, 
overeenstemming te bereiken over een 
routekaart met mijlpalen, en om 
leiderschap te tonen in relevante 
internationale fora;

overeenstemming met de toezeggingen die 
tijdens de G20-top in Pittsburgh in 2009 
zijn gedaan; verzoekt de Commissie om 
met elke handelspartner waarmee een 
handelsovereenkomst is gesloten, 
overeenstemming te bereiken over een 
routekaart met mijlpalen, en een verband 
aan te brengen tussen de aantoonbare 
uitvoering van multilaterale 
milieuovereenkomsten en de verlaging 
van tarieven in bestaande en toekomstige 
overeenkomsten; verzoekt de Commissie 
om in die multilaterale context leiderschap 
te tonen in relevante internationale fora, 
met name in de WTO; vraagt de 
Commissie ernaar te streven 
mogelijkheden te creëren om de tarieven 
op producten en diensten te verhogen 
waarvan wetenschappelijk is aangetoond 
dat zij een regiospecifiek, negatief effect 
op de biodiversiteit hebben; benadrukt de 
noodzaak om een rechtskader binnen de 
WTO te creëren dat het mogelijk maakt 
niet-tarifaire belemmeringen en 
handelsverboden in te voeren voor 
grondstoffen, goederen en diensten die 
een bedreiging vormen voor de 
biodiversiteit, teneinde de handel in en 
productie van dergelijke grondstoffen, 
goederen en diensten te ontmoedigen;

Or. en

Amendement 46
Saskia Bricmont

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is van mening dat het handelsbeleid 
en de groene diplomatie van de EU ernaar 
moeten streven om fossiele brandstoffen en 
milieuonvriendelijke subsidies zo spoedig 
mogelijk af te bouwen, in 
overeenstemming met de toezeggingen die 

4. herinnert eraan dat de OESO de 
jaarlijkse financiële stromen die mogelijk 
schadelijk zijn voor de biodiversiteit op 
500 miljard USD (gerelateerd aan fossiele 
brandstoffen en landbouwsubsidies) 
raamt, een bedrag dat verhoudingsgewijs 
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tijdens de G20-top in Pittsburgh in 2009 
zijn gedaan; verzoekt de Commissie om 
met elke handelspartner waarmee een 
handelsovereenkomst is gesloten, 
overeenstemming te bereiken over een 
routekaart met mijlpalen, en om 
leiderschap te tonen in relevante 
internationale fora;

tien keer hoger is dan de mondiale 
financiële stromen die bestemd zijn voor 
het behoud van biodiversiteit en duurzame 
toepassingen; is van mening dat het 
handelsbeleid en de groene diplomatie van 
de EU ernaar moeten streven om fossiele 
brandstoffen en milieuonvriendelijke 
subsidies zo spoedig mogelijk af te 
bouwen, in overeenstemming met de 
toezeggingen die tijdens de G20-top in 
Pittsburgh in 2009 zijn gedaan; verzoekt de 
Commissie om met elke handelspartner 
waarmee een handelsovereenkomst is 
gesloten, overeenstemming te bereiken 
over een routekaart met mijlpalen, en om 
leiderschap te tonen in relevante 
internationale fora;

Or. en

Amendement 47
Gabriel Mato

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is van mening dat het handelsbeleid 
en de groene diplomatie van de EU ernaar 
moeten streven om fossiele brandstoffen 
en milieuonvriendelijke subsidies zo 
spoedig mogelijk af te bouwen, in 
overeenstemming met de toezeggingen die 
tijdens de G20-top in Pittsburgh in 2009 
zijn gedaan; verzoekt de Commissie om 
met elke handelspartner waarmee een 
handelsovereenkomst is gesloten, 
overeenstemming te bereiken over een 
routekaart met mijlpalen, en om 
leiderschap te tonen in relevante 
internationale fora;

4. is van mening dat het handelsbeleid 
en de groene diplomatie van de EU gericht 
moeten zijn op het zo spoedig mogelijk 
nemen van maatregelen voor de 
geleidelijke bevordering van de 
energietransitie om het gebruik van 
emissiearme of -vrije technologieën te 
stimuleren en milieuonvriendelijke 
subsidies af te bouwen, in 
overeenstemming met de toezeggingen die 
tijdens de G20-top in Pittsburgh in 2009 
zijn gedaan; verzoekt de Commissie om 
met elke handelspartner waarmee een 
handelsovereenkomst is gesloten, 
overeenstemming te bereiken over een 
routekaart met mijlpalen, en om 
leiderschap te tonen in relevante 
internationale fora;
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Or. es

Amendement 48
Karin Karlsbro, Samira Rafaela, Nicola Danti, Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is van mening dat het handelsbeleid 
en de groene diplomatie van de EU ernaar 
moeten streven om fossiele brandstoffen en 
milieuonvriendelijke subsidies zo spoedig 
mogelijk af te bouwen, in 
overeenstemming met de toezeggingen die 
tijdens de G20-top in Pittsburgh in 2009 
zijn gedaan; verzoekt de Commissie om 
met elke handelspartner waarmee een 
handelsovereenkomst is gesloten, 
overeenstemming te bereiken over een 
routekaart met mijlpalen, en om 
leiderschap te tonen in relevante 
internationale fora;

4. is van mening dat het handelsbeleid 
en de groene diplomatie van de EU ernaar 
moeten streven om fossiele brandstoffen en 
milieuonvriendelijke subsidies zo spoedig 
mogelijk af te bouwen, in 
overeenstemming met de toezeggingen die 
tijdens de G20-top in Pittsburgh in 2009 
zijn gedaan; verzoekt de Commissie om 
met elke handelspartner waarmee een 
handelsovereenkomst is gesloten, 
overeenstemming te bereiken over een 
routekaart met mijlpalen, en om 
leiderschap te tonen in relevante 
internationale fora, met name door te 
pleiten voor bindende mondiale 
streefdoelen om het ambitieniveau te 
verhogen en te waarborgen dat de 
maatregelen voor de mondiale 
biodiversiteit in de periode na 2020 
doeltreffend zullen zijn;

Or. en

Amendement 49
Emmanuel Maurel

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is van mening dat het handelsbeleid 
en de groene diplomatie van de EU ernaar 
moeten streven om fossiele brandstoffen en 
milieuonvriendelijke subsidies zo spoedig 

4. is van mening dat het handelsbeleid 
en de groene diplomatie van de EU ernaar 
moeten streven om fossiele brandstoffen en 
milieuonvriendelijke subsidies zo spoedig 
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mogelijk af te bouwen, in 
overeenstemming met de toezeggingen die 
tijdens de G20-top in Pittsburgh in 2009 
zijn gedaan; verzoekt de Commissie om 
met elke handelspartner waarmee een 
handelsovereenkomst is gesloten, 
overeenstemming te bereiken over een 
routekaart met mijlpalen, en om 
leiderschap te tonen in relevante 
internationale fora;

mogelijk af te bouwen, in 
overeenstemming met de toezeggingen die 
tijdens de G20-top in Pittsburgh in 2009 
zijn gedaan; verzoekt de Commissie om 
met elke handelspartner waarmee een 
handelsovereenkomst is gesloten, 
overeenstemming te bereiken over een 
routekaart met mijlpalen, en om 
leiderschap te tonen in relevante 
internationale fora; verzoekt in dit verband 
om een gecoördineerde uitstap uit het 
Verdrag inzake het Energiehandvest, dat 
investeringen in fossiele brandstoffen 
beschermt en bevordert;

Or. fr

Amendement 50
Carles Puigdemont i Casamajó

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is van mening dat het handelsbeleid 
en de groene diplomatie van de EU ernaar 
moeten streven om fossiele brandstoffen en 
milieuonvriendelijke subsidies zo spoedig 
mogelijk af te bouwen, in 
overeenstemming met de toezeggingen die 
tijdens de G20-top in Pittsburgh in 2009 
zijn gedaan; verzoekt de Commissie om 
met elke handelspartner waarmee een 
handelsovereenkomst is gesloten, 
overeenstemming te bereiken over een 
routekaart met mijlpalen, en om 
leiderschap te tonen in relevante 
internationale fora;

4. is van mening dat het handelsbeleid 
en de groene diplomatie van de EU ernaar 
moeten streven om fossiele brandstoffen en 
milieuonvriendelijke subsidies zo spoedig 
mogelijk af te bouwen, in 
overeenstemming met de toezeggingen die 
tijdens de G20-top in Pittsburgh in 2009 
zijn gedaan; verzoekt de Commissie om 
met elke handelspartner waarmee een 
handelsovereenkomst is gesloten, 
overeenstemming te bereiken over een 
routekaart met mijlpalen, en om 
leiderschap te tonen in relevante 
internationale fora, met name de WTO, 
waar de Unie een leidende rol moet 
blijven spelen bij het zoeken van 
multilaterale oplossingen voor 
gemeenschappelijke mondiale problemen;

Or. en
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Amendement 51
Joachim Schuster, Miroslav Číž, Kathleen Van Brempt, Inma Rodríguez-Piñero

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. verzoekt de Commissie in dat 
verband onderzoek te doen naar de 
noodzaak om de handel in bepaalde 
producten te verbieden met het oog op de 
bescherming van de biodiversiteit;

Or. en

Amendement 52
Marco Campomenosi

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de Raad om in zijn 
ontwerpmandaat voor toekomstige 
overeenkomsten en bij de herziening van 
bestaande overeenkomsten, van het 
Verdrag inzake biologische diversiteit 
(VBD) en de Overeenkomst van Parijs een 
essentieel onderdeel van 
handelsovereenkomsten te maken;

Schrappen

Or. en

Amendement 53
Seán Kelly, Christophe Hansen

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de Raad om in zijn 
ontwerpmandaat voor toekomstige 

5. verzoekt de Raad om in zijn 
ontwerpmandaat voor toekomstige 
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overeenkomsten en bij de herziening van 
bestaande overeenkomsten, van het 
Verdrag inzake biologische diversiteit 
(VBD) en de Overeenkomst van Parijs een 
essentieel onderdeel van 
handelsovereenkomsten te maken;

overeenkomsten en bij de herziening van 
bestaande overeenkomsten prioriteit toe te 
kennen aan de doeltreffende uitvoering 
van het Verdrag inzake biologische 
diversiteit (VBD) in handels- en 
investeringsovereenkomsten, en de 
toezegging voor de naleving van de 
Overeenkomst inzake de internationale 
handel in bedreigde soorten (Cites) te 
bekrachtigen, in samenhang met de 
controleerbare doelstellingen van de 
Overeenkomst van Parijs, als essentieel 
onderdeel van handelsovereenkomsten; is 
van mening dat tarifaire 
conditionaliteiten praktisch uitvoerbaar 
moeten zijn en handelspartners er niet 
eenvoudigweg toe mogen brengen om 
buiten vrijhandelsovereenkomsten heen 
handel te drijven, en een stimulans 
moeten vormen voor verbeteringen op het 
gebied van duurzame ontwikkeling; 
benadrukt dat de Aichi-
biodiversiteitsdoelen niet naar 
verwachting zijn uitgevoerd en dat de 
mondiale biodiversiteit zich in een 
nijpende situatie bevindt die een 
rechtstreekse bedreiging vormt voor 
menselijke belangen, zoals voedsel, 
gezondheid en veiligheid; merkt op dat er 
tijdens de COP 15 in het kader van het 
VBD nieuwe doelstellingen voor het 
mondiale biodiversiteitskader voor de 
periode na 2020 moeten worden 
vastgesteld, onder meer betreffende 
handelskwesties die verband houden met 
in het wild levende dier- en 
plantensoorten; verzoekt de Commissie te 
pleiten voor de aanscherping van de 
doelstellingen voor de bescherming van de 
biodiversiteit, met inbegrip van 
kwantificeerbare indicatoren en 
doeltreffende monitoringmechanismen; 
benadrukt dat het VBD een universele 
overeenkomst van 196 partijen is en roept 
de Verenigde Staten en Vaticaanstad 
derhalve op om zich bij het Verdrag aan 
te sluiten;
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Or. en

Amendement 54
Saskia Bricmont

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de Raad om in zijn 
ontwerpmandaat voor toekomstige 
overeenkomsten en bij de herziening van 
bestaande overeenkomsten, van het 
Verdrag inzake biologische diversiteit 
(VBD) en de Overeenkomst van Parijs een 
essentieel onderdeel van 
handelsovereenkomsten te maken;

5. verzoekt de Raad om in zijn 
ontwerpmandaat voor toekomstige 
overeenkomsten en bij de herziening van 
bestaande overeenkomsten, van het 
Verdrag inzake biologische diversiteit 
(VBD), de Overeenkomst inzake de 
internationale handel in bedreigde in het 
wild levende dier- en plantensoorten 
(Cites) en de Overeenkomst van Parijs een 
essentieel onderdeel van 
handelsovereenkomsten te maken; is van 
mening dat de EU in het kader van 
toekomstige trans-Atlantische 
betrekkingen prioriteit moet toekennen 
aan de erkenning en uitvoering van het 
VBD door de Verenigde Staten; 
benadrukt dat het belangrijk is dat bij de 
aanstaande herziening van de SAP-
verordening hardere klimaat- en 
milieuvoorwaarden worden gesteld, mede 
met betrekking tot het VBD; herinnert 
eraan dat volgens punt 161 van 
Advies 2/15 van het Hof van Justitie een 
schending van bepalingen in het 
hoofdstuk betreffende handel en 
duurzame ontwikkeling de andere partij 
het recht verleent “om de liberalisering 
van dat handelsverkeer waarin de andere 
bepalingen van deze overeenkomst 
voorzien, stop te zetten of te schorsen”; is 
van mening dat de bestaande 
vrijhandelsovereenkomsten in die zin 
moeten worden herzien of dat de comités 
voor de uitvoering daarvan 
overeenkomstige voorstellen moeten doen; 
steunt de huidige werkzaamheden van de 
OESO ter versterking van de 
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biodiversiteitsonderdeel in de richtsnoeren 
inzake maatschappelijk verantwoord 
ondernemen, en verzoekt de Commissie 
die wijzigingen naar behoren in het 
nieuwe EU-pakket inzake zorgvuldigheid 
te verwerken;

Or. en

Amendement 55
Joachim Schuster, Miroslav Číž, Kathleen Van Brempt, Inma Rodríguez-Piñero

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de Raad om in zijn 
ontwerpmandaat voor toekomstige 
overeenkomsten en bij de herziening van 
bestaande overeenkomsten, van het 
Verdrag inzake biologische diversiteit 
(VBD) en de Overeenkomst van Parijs een 
essentieel onderdeel van 
handelsovereenkomsten te maken;

5. verzoekt de Raad om in zijn 
ontwerpmandaat voor toekomstige 
overeenkomsten en bij de herziening van 
bestaande overeenkomsten, van het 
Verdrag inzake biologische diversiteit 
(VBD), de Overeenkomst inzake de 
internationale handel in bedreigde in het 
wild levende dier- en plantensoorten 
(Cites) en de Overeenkomst van Parijs een 
essentieel onderdeel van 
handelsovereenkomsten te maken, 
aangezien de EU hoge normen dient vast 
te stellen en stimulansen en 
handhavingsmechanismen moet creëren 
voor verdragen en multilaterale 
milieuovereenkomsten die geen 
rechtstreekse toegang tot rechtsmiddelen 
en verhaalsmogelijkheden bieden;

Or. en

Amendement 56
Emmanuel Maurel

Ontwerpadvies
Paragraaf 5
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Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de Raad om in zijn 
ontwerpmandaat voor toekomstige 
overeenkomsten en bij de herziening van 
bestaande overeenkomsten, van het 
Verdrag inzake biologische diversiteit 
(VBD) en de Overeenkomst van Parijs een 
essentieel onderdeel van 
handelsovereenkomsten te maken;

5. verzoekt de Raad om in zijn 
ontwerpmandaat voor toekomstige 
overeenkomsten en bij de herziening van 
bestaande overeenkomsten, van het 
Verdrag inzake biologische diversiteit 
(VBD) en de Overeenkomst van Parijs een 
essentieel onderdeel van 
handelsovereenkomsten te maken; pleit 
voor een regelmatig proces van 
herzieningen van de 
onderhandelingsmandaten om de 
milieudoelstellingen in 
handelsovereenkomsten te kunnen 
bijstellen;

Or. fr

Amendement 57
Carles Puigdemont i Casamajó

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de Raad om in zijn 
ontwerpmandaat voor toekomstige 
overeenkomsten en bij de herziening van 
bestaande overeenkomsten, van het 
Verdrag inzake biologische diversiteit 
(VBD) en de Overeenkomst van Parijs een 
essentieel onderdeel van 
handelsovereenkomsten te maken;

5. verzoekt de Raad om in zijn 
ontwerpmandaat voor toekomstige 
overeenkomsten en bij de herziening van 
bestaande overeenkomsten, van het 
Verdrag inzake biologische diversiteit 
(VBD) en de Overeenkomst van Parijs een 
essentieel onderdeel van 
handelsovereenkomsten te maken; verzoekt 
de Commissie met klem het VBD mee te 
nemen bij de herziening van het 
handelsbeleid;

Or. en

Amendement 58
Seán Kelly, Christophe Hansen

Ontwerpadvies
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Paragraaf 5 bis – alinea 1 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. verzoekt de lidstaten om het behoud 
en het duurzaam gebruik van 
biodiversiteit op nationaal, regionaal en 
lokaal niveau te mainstreamen door 
middel van sectoraal en 
sectoroverschrijdend beleid met 
betrekking tot handel, plannen en 
programma’s, teneinde een doeltreffend 
institutioneel, wetgevings- en 
regelgevingskader te creëren dat een 
inclusieve benadering hanteert; 
benadrukt het belang van openheid en 
voorspelbaarheid voor Europese 
ondernemingen, met name kmo’s, en 
benadrukt dat er meer voorlichting en 
capaciteitsopbouw moet worden geboden 
om kmo’s in staat te stellen optimaal, op 
duurzame wijze, van 
handelsovereenkomsten te profiteren;

Or. en

Amendement 59
Sergio Berlato, Emmanouil Fragkos, Mazaly Aguilar, Jan Zahradil

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. herinnert eraan dat met betrekking 
tot de invoering van een nieuwe 
handelsovereenkomst een geleidelijke 
aanpak moet worden gevolgd die de 
ondernemingen van de EU, met name de 
kleine en middelgrote ondernemingen, 
geen schade berokkent doordat wordt 
vermeden dat nieuwe regels moeten 
worden nageleefd die onze 
ondernemingen economisch kunnen 
benadelen;

Or. it
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Amendement 60
Mazaly Aguilar

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. is ervan overtuigd dat het 
handelsbeleid van de EU kan bijdragen 
aan de bescherming van de biodiversiteit 
door het verenigbaar te maken met 
milieuvriendelijke productieactiviteiten 
zoals landbouw of bosbouw;

Or. es

Amendement 61
Seán Kelly, Christophe Hansen

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. dringt er bij de EU op aan een witte 
lijst van bedreigde soorten vast te stellen 
om de illegale handel in die soorten 
doeltreffend te bestrijden, de opleiding van 
douaneambtenaren te verbeteren en de 
invoering te ondersteunen van een 
mechanisme om de uitvoer van bedreigde 
soorten die in hun land van herkomst 
beschermd zijn te verbieden;

6. dringt er bij de EU op aan de 
opleiding en de technische kennis van 
douaneambtenaren te verbeteren, ze 
toereikende middelen te verstrekken om 
hun handhavingscapaciteiten bij de 
controle op de handel in bedreigde soorten 
te vergroten en de strijd tegen de handel 
in wilde dieren te intensiveren; merkt op 
dat 38 700 soorten, waarvan grofweg 
5 950 diersoorten en 
32 800 plantensoorten, door Cites worden 
beschermd tegen overexploitatie door de 
internationale handel; merkt op dat de 
vaststelling van een witte lijst van 
bedreigde soorten een ingrijpende 
herziening van de bestaande 
internationale handelsregeling inzake 
wilde dieren vereist; meent derhalve dat er 
extra middelen moeten worden 
toegewezen ter versterking van de 
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handhavingsmaatregelen uit hoofde van 
de bestaande internationale structuren;

Or. en

Amendement 62
Saskia Bricmont

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. dringt er bij de EU op aan een witte 
lijst van bedreigde soorten vast te stellen 
om de illegale handel in die soorten 
doeltreffend te bestrijden, de opleiding van 
douaneambtenaren te verbeteren en de 
invoering te ondersteunen van een 
mechanisme om de uitvoer van bedreigde 
soorten die in hun land van herkomst 
beschermd zijn te verbieden;

6. merkt enerzijds op dat de legale 
internationale handel in wilde dieren 
volgens IPBES sinds 2005 met 500 % en 
sinds de jaren tachtig met 2 000 % in 
waarde is toegenomen, en anderzijds dat 
de legale en illegale vormen daarvan vaak 
nauw met elkaar verweven zijn; dringt er 
bij de EU op aan een witte lijst van 
bedreigde soorten vast te stellen om 
de illegale handel in die soorten 
doeltreffend te bestrijden, de opleiding van 
douaneambtenaren te verbeteren en de 
invoering te ondersteunen van een Flegt-
VPA/IOO-achtig mechanisme om de 
invoer in de EU van soorten die in hun 
land van herkomst beschermd zijn te 
verbieden; verzoekt de Commissie het 
Groene Douane-initiatief in het nieuwe 
actieplan voor de douane-unie op te 
schalen en het gebruik van Traces in de 
lidstaten te bevorderen; roept de 
Commissie op om op lange termijn een 
herziening van Cites te steunen die 
uitgaat van een “reverse listing”-
mechanisme, en gericht is op papierloze 
werking en streeft naar de verhoging van 
de begroting, met name door de verhoging 
van de bijdragen van het bedrijfsleven; 
benadrukt dat de COVID-19-pandemie 
het belang van het “één gezondheid”-
beginsel in de beleidsvorming heeft 
aangetoond en duidelijk heeft gemaakt 
dat ingrijpende veranderingen nodig zijn 
waarbij wordt samengewerkt over de 



PE663.251v02-00 46/63 AM\1226070NL.docx

NL

disciplines en sectoren heen; verzoekt de 
Commissie om de regelgevingsdialoog 
waarin is voorzien in 
vrijhandelsovereenkomsten te gebruiken 
om strikte Europese SPS-normen en 
normen inzake dierenwelzijn te 
bevorderen om het risico op toekomstige 
epidemieën en pandemieën te beperken;

Or. en

Amendement 63
Gabriel Mato

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. dringt er bij de EU op aan een witte 
lijst van bedreigde soorten vast te stellen 
om de illegale handel in die soorten 
doeltreffend te bestrijden, de opleiding van 
douaneambtenaren te verbeteren en de 
invoering te ondersteunen van een 
mechanisme om de uitvoer van bedreigde 
soorten die in hun land van herkomst 
beschermd zijn te verbieden;

6. dringt er bij de EU op aan een witte 
lijst van bedreigde soorten vast te stellen 
om de illegale handel in die soorten 
doeltreffend te bestrijden, de opleiding van 
haar ambtenaren en met name 
douaneambtenaren op het gebied van 
biodiversiteit te verbeteren en de invoering 
te ondersteunen van een mechanisme om 
de uitvoer van bedreigde soorten die in hun 
land van herkomst beschermd zijn te 
verbieden;

Or. es

Amendement 64
Marco Campomenosi

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. dringt er bij de EU op aan een witte 
lijst van bedreigde soorten vast te stellen 
om de illegale handel in die soorten 
doeltreffend te bestrijden, de opleiding van 

6. dringt er bij de EU op aan een witte 
lijst van in de verschillende delen van de 
wereld bedreigde dier- en plantensoorten 
vast te stellen om de illegale handel in die 
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douaneambtenaren te verbeteren en de 
invoering te ondersteunen van een 
mechanisme om de uitvoer van bedreigde 
soorten die in hun land van herkomst 
beschermd zijn te verbieden;

soorten doeltreffend te bestrijden, de 
opleiding van douaneambtenaren te 
verbeteren en de invoering te ondersteunen 
van een mechanisme om de uitvoer van 
bedreigde soorten die in hun land van 
herkomst beschermd zijn te verbieden;

Or. en

Amendement 65
Sergio Berlato, Emmanouil Fragkos, Mazaly Aguilar, Jan Zahradil

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. dringt erop aan dat de Europese 
productienormen worden nageleefd 
wanneer het gaat om handel en invoer uit 
derde landen; is van mening dat 
ingevoerde levensmiddelen en producten 
die niet aan de EU-normen inzake 
biodiversiteit voldoen, niet op de interne 
markt mogen worden toegelaten;

Or. it

Amendement 66
Mazaly Aguilar

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. verzoekt een gedetailleerde 
effectbeoordeling voordat een 
wetgevingsvoorstel op het gebied van 
biodiversiteit wordt ingediend, om op 
basis van gegevens en wetenschappelijke 
bewijzen de sociale, economische en 
milieueffecten te kunnen beoordelen;

Or. es
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Amendement 67
Sergio Berlato, Mazaly Aguilar, Jan Zahradil

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. verzoekt de Commissie na te gaan 
of het mogelijk is om aan het VN-Verdrag 
tegen grensoverschrijdende 
georganiseerde misdaad een protocol 
inzake criminaliteit in verband met wilde 
dieren en planten toe te voegen;

Schrappen

Or. it

Amendement 68
Marco Campomenosi

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. verzoekt de Commissie na te gaan 
of het mogelijk is om aan het VN-Verdrag 
tegen grensoverschrijdende 
georganiseerde misdaad een protocol 
inzake criminaliteit in verband met wilde 
dieren en planten toe te voegen;

Schrappen

Or. en

Amendement 69
Seán Kelly

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. verzoekt de Commissie na te gaan 
of het mogelijk is om aan het VN-Verdrag 

Schrappen
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tegen grensoverschrijdende 
georganiseerde misdaad een protocol 
inzake criminaliteit in verband met wilde 
dieren en planten toe te voegen;

Or. en

Amendement 70
Carles Puigdemont i Casamajó

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. verzoekt de Commissie na te gaan 
of het mogelijk is om aan het VN-Verdrag 
tegen grensoverschrijdende georganiseerde 
misdaad een protocol inzake criminaliteit 
in verband met wilde dieren en planten toe 
te voegen;

7. verzoekt de Commissie na te gaan 
of het mogelijk is om aan het VN-Verdrag 
tegen grensoverschrijdende georganiseerde 
misdaad een protocol inzake criminaliteit 
in verband met wilde dieren en planten toe 
te voegen; verzoekt de Commissie 
derhalve dringend een voorstel in te 
dienen voor een EU-rechtskader dat 
gebaseerd is op verplichte 
zorgvuldigheidseisen met betrekking tot 
de handel in wilde dieren (uit hoofde van 
de Cites-overeenkomst) en de gevolgen 
daarvan voor het verlies aan biodiversiteit 
in derde landen waarmee de Unie 
handelsbetrekkingen onderhoudt;

Or. en

Amendement 71
Saskia Bricmont

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. verzoekt de Commissie na te gaan 
of het mogelijk is om aan het VN-Verdrag 
tegen grensoverschrijdende georganiseerde 
misdaad een protocol inzake criminaliteit 

7. verzoekt de Commissie na te gaan 
of het mogelijk is om aan het VN-Verdrag 
tegen grensoverschrijdende georganiseerde 
misdaad een protocol inzake criminaliteit 
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in verband met wilde dieren en planten toe 
te voegen;

in verband met wilde dieren en planten toe 
te voegen; is van oordeel dat de evaluatie 
en herziening van de richtlijn 
milieucriminaliteit een mogelijkheid biedt 
om milieudelicten beter aan te pakken en 
de handhaving ervan te verbeteren;

Or. en

Amendement 72
Emmanuel Maurel

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. verzoekt de Europese Commissie 
om haar herziening van het handelsbeleid 
aan te passen om de hoofdstukken over 
handel en duurzame ontwikkeling in 
handelsovereenkomsten daadwerkelijk 
afdwingbaar te maken;

Or. fr

Amendement 73
Mazaly Aguilar

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. dringt erop aan dat de toepassing 
van innovatieve praktijken en de 
digitalisering van de landbouw worden 
aangemoedigd en gestimuleerd door 
middel van handelsovereenkomsten, zodat 
de primaire sector zijn werkwijzen kan 
aanpassen aan de nieuwe eisen om de 
biodiversiteit binnen en buiten de Unie te 
verbeteren;

Or. es
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Amendement 74
Mazaly Aguilar

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 ter. waarschuwt voor het risico van 
verplaatsing van bepaalde 
productiesectoren naar landen zoals 
China, waar de wetgeving inzake 
biodiversiteit minder streng is dan in 
Europa, terwijl de Europese Commissie 
desondanks vastbesloten is om deze 
landen aan te merken als bevoorrechte 
handelspartners;

Or. es

Amendement 75
Sergio Berlato, Emmanouil Fragkos, Mazaly Aguilar, Jan Zahradil

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. is ingenomen met het voornemen 
van de Commissie om in het voorjaar 
2021 een wetgevingsvoorstel in te dienen 
waarbij het wordt verboden om producten 
die met ontbossing of aantasting van 
bossen verband houden in de EU in de 
handel te brengen; verzoekt de Commissie 
een moratorium in te stellen op de invoer 
van wilde dieren uit gebieden die als 
hotspots voor opkomende infectieziekten 
worden aangemerkt;

8. verzoekt de Commissie een 
moratorium in te stellen op de invoer van 
wilde dieren uit gebieden die als hotspots 
voor opkomende infectieziekten worden 
aangemerkt;

Or. it

Amendement 76



PE663.251v02-00 52/63 AM\1226070NL.docx

NL

Seán Kelly, Christophe Hansen

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. is ingenomen met het voornemen 
van de Commissie om in het voorjaar 2021 
een wetgevingsvoorstel in te dienen 
waarbij het wordt verboden om producten 
die met ontbossing of aantasting van 
bossen verband houden in de EU in de 
handel te brengen; verzoekt de Commissie 
een moratorium in te stellen op de invoer 
van wilde dieren uit gebieden die als 
hotspots voor opkomende infectieziekten 
worden aangemerkt;

8. is ingenomen met het voornemen 
van de Commissie om in het voorjaar 2021 
een wetgevingsvoorstel in te dienen 
waarbij het wordt verboden om producten 
die met ontbossing of aantasting van 
bossen verband houden in de EU in de 
handel te brengen; verzoekt de Commissie 
om de vaststelling van een mechanisme 
voor de doeltreffende controle op de 
invoer van wilde dieren uit gebieden die als 
hotspots voor opkomende infectieziekten 
worden aangemerkt, met inbegrip van de 
mogelijkheid van interventie indien niet 
naar behoren aan de veiligheidseisen 
wordt voldaan;

Or. en

Amendement 77
Saskia Bricmont

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. is ingenomen met het voornemen 
van de Commissie om in het voorjaar 2021 
een wetgevingsvoorstel in te dienen 
waarbij het wordt verboden om producten 
die met ontbossing of aantasting van 
bossen verband houden in de EU in de 
handel te brengen; verzoekt de Commissie 
een moratorium in te stellen op de invoer 
van wilde dieren uit gebieden die als 
hotspots voor opkomende infectieziekten 
worden aangemerkt;

8. is ingenomen met het voornemen 
van de Commissie om in het voorjaar 2021 
een wetgevingsvoorstel in te dienen 
waarbij het wordt verboden om producten 
die met ontbossing of aantasting van 
bossen verband houden in de EU in de 
handel te brengen; verzoekt de Commissie 
een moratorium in te stellen op de invoer 
van wilde dieren uit gebieden die als 
hotspots voor opkomende infectieziekten 
worden aangemerkt; is van mening dat, nu 
intensieve landbouw de voornaamste 
aanjager van het verlies aan biodiversiteit 
is, het handelsbeleid eveneens consequent 
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de ontwikkeling van biologische 
landbouw in partnerlanden moet 
aanmoedigen, in overeenstemming met de 
EU-doelstellingen voor 2030; verzoekt de 
Commissie te waarborgen dat 
visserijbepalingen in 
handelsovereenkomsten consistent zijn 
met de bescherming van de mariene 
biodiversiteit en verzoekt de 
handelspartners van de Unie met klem 
alle antropogene, schadelijke effecten op 
het mariene milieu op een holistische 
manier aan te pakken met het oog op de 
bescherming van 30 % van de oceanen 
tegen 2030; verzoekt de Commissie 
maatregelen te treffen teneinde te komen 
tot een uitvoerverbod voor gevaarlijke 
stoffen die in de Unie verboden zijn, in 
overeenstemming met het niet-
schadenbeginsel, het Verdrag van 
Rotterdam inzake de procedure met 
betrekking tot voorafgaande 
geïnformeerde toestemming ten aanzien 
van bepaalde gevaarlijke chemische 
stoffen en pesticiden in de internationale 
handel, en de Europese Green Deal;

Or. en

Amendement 78
Karin Karlsbro, Samira Rafaela, Nicola Danti, Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. is ingenomen met het voornemen 
van de Commissie om in het voorjaar 2021 
een wetgevingsvoorstel in te dienen 
waarbij het wordt verboden om producten 
die met ontbossing of aantasting van 
bossen verband houden in de EU in de 
handel te brengen; verzoekt de Commissie 
een moratorium in te stellen op de invoer 
van wilde dieren uit gebieden die als 
hotspots voor opkomende infectieziekten 

8. is ingenomen met het voornemen 
van de Commissie om in het voorjaar 2021 
een wetgevingsvoorstel in te dienen 
waarbij het wordt verboden om producten 
die met ontbossing of aantasting van 
bossen verband houden in de EU in de 
handel te brengen; wijst erop dat eveneens 
aanvullende maatregelen aan de 
aanbodzijde noodzakelijk zijn, en wijst 
daarbij op het voorbeeld van de 
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worden aangemerkt; vrijwilligpartnerschapsovereenkomsten 
inzake wetshandhaving, governance en 
handel in de bosbouw met als doel de 
bescherming van bossen, die de 
natuurlijke habitat van veel bedreigde 
soorten vormen, welke beogen duurzaam 
bosbeheer te stimuleren, ontbossing en 
bosdegradatie tegen te gaan en duurzame 
ontwikkeling te bevorderen, waartoe de 
Unie zich heeft verbonden in de 
Agenda 2030 voor duurzame 
ontwikkeling, de Overeenkomst van Parijs 
en de Aichi-biodiversiteitsdoelen; verzoekt 
de Commissie een moratorium in te stellen 
op de invoer van wilde dieren uit gebieden 
die als hotspots voor opkomende 
infectieziekten worden aangemerkt;

Or. en

Amendement 79
Joachim Schuster, Miroslav Číž, Kathleen Van Brempt, Inma Rodríguez-Piñero

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. is ingenomen met het voornemen 
van de Commissie om in het voorjaar 2021 
een wetgevingsvoorstel in te dienen 
waarbij het wordt verboden om producten 
die met ontbossing of aantasting van 
bossen verband houden in de EU in de 
handel te brengen; verzoekt de Commissie 
een moratorium in te stellen op de invoer 
van wilde dieren uit gebieden die als 
hotspots voor opkomende infectieziekten 
worden aangemerkt;

8. is ingenomen met het voornemen 
van de Commissie om in het voorjaar 2021 
een wetgevingsvoorstel in te dienen 
waarbij het wordt verboden om producten 
waarvan de productieprocessen verband 
houden met ontbossing of aantasting van 
bossen in de EU in de handel te brengen; 
verzoekt de Commissie een moratorium in 
te stellen op de invoer van wilde dieren of 
andere soorten uit gebieden die als 
hotspots voor opkomende infectieziekten 
worden aangemerkt; verzoekt de 
Commissie om te zorgen voor een betere 
uitvoering van de douanebepalingen bij 
grenscontroles teneinde de invoer van 
invasieve soorten beter te voorkomen;

Or. en



AM\1226070NL.docx 55/63 PE663.251v02-00

NL

Amendement 80
Emmanuel Maurel

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. wijst erop dat de bescherming van 
plaatselijke gemeenschappen, inheemse 
volkeren en klokkenluiders dringend moet 
worden gewaarborgd, aangezien zij de 
eerste verdedigingslinie vormen voor het 
milieu en de instandhouding van de 
biodiversiteit;

Or. fr

Amendement 81
Mazaly Aguilar

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. stelt de geleidelijke toename van 
het bosareaal in de EU vast, in 
tegenstelling tot de toenemende 
ontbossing in verschillende gebieden in 
Azië, Afrika en Latijns-Amerika;

Or. es

Amendement 82
Emmanuel Maurel

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 ter. maakt zich zorgen over het 
ontbossingsbeleid dat gericht is op het 
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Amazonewoud en de aantasting van het 
onvervangbare ecosysteem en de 
biodiversiteit in het gebied;

Or. fr

Amendement 83
Saskia Bricmont

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. verzoekt de Commissie voorrang te 
geven aan capaciteitsopbouw voor de 
begunstigde landen met het oog op de 
tenuitvoerlegging van het VBD in het 
kader van het instrument voor 
nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en 
internationale samenwerking, en van hulp 
voor handel.

9. verzoekt de Commissie voorrang te 
geven aan capaciteitsopbouw voor de 
begunstigde landen met het oog op de 
tenuitvoerlegging van het VBD in het 
kader van het instrument voor 
nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en 
internationale samenwerking, en van hulp 
voor handel; benadrukt in dat verband de 
cruciale rol van lokale gemeenschappen, 
inheemse volken en verdedigers van 
milieugerelateerde mensenrechten bij het 
behoud van de biodiversiteit en de 
noodzaak om het VN-beginsel van vrije, 
voorafgaande en geïnformeerde 
toestemming te eerbiedigen; beveelt aan 
om in het onderhandelingsmandaat voor 
handels- en investeringsovereenkomsten 
de eis op te nemen om Verdrag nr. 169 
van de Internationale Arbeidsorganisatie 
betreffende inheemse en in stamverband 
levende volken te ratificeren en uit te 
voeren; wijst op het belang om te 
waarborgen dat het EU-optreden op het 
gebied van ontwikkeling en 
samenwerking geen negatieve gevolgen 
heeft voor de biodiversiteit door de 
hiervoor gebruikte beoordelingspraktijken 
en -methoden te verbeteren.

Or. en
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Amendement 84
Seán Kelly, Christophe Hansen

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. verzoekt de Commissie voorrang te 
geven aan capaciteitsopbouw voor de 
begunstigde landen met het oog op de 
tenuitvoerlegging van het VBD in het 
kader van het instrument voor 
nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en 
internationale samenwerking, en van hulp 
voor handel.

9. verzoekt de Commissie voorrang te 
geven aan capaciteitsopbouw voor de 
begunstigde landen met het oog op de 
tenuitvoerlegging van het VBD in het 
kader van het instrument voor 
nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en 
internationale samenwerking, en van hulp 
voor handel; verzoekt de Commissie de 
synergieën met andere verdragen, 
internationale organisaties en derde 
landen te bevorderen bij het faciliteren en 
uitvoeren van activiteiten voor 
capaciteitsopbouw die verband houden 
met de bescherming van de biodiversiteit, 
teneinde een geïntegreerde en 
gecoördineerde aanpak met betrekking tot 
capaciteitsopbouw en technische en 
wetenschappelijke samenwerking te 
waarborgen; erkent dat veel landen de 
capaciteit ontberen om maatregelen voor 
de bescherming van de biodiversiteit naar 
behoren uit te voeren; verzoekt de 
Commissie derhalve meer aan 
capaciteitsopbouw te doen, met inbegrip 
van kennisoverdracht, het delen van 
technologie en de vakopleiding, teneinde 
landen beter in staat te stellen hun 
biodiversiteit beter te beheren en de 
vruchten van hun ecosysteemdiensten te 
plukken.

Or. en

Amendement 85
Joachim Schuster, Miroslav Číž, Kathleen Van Brempt

Ontwerpadvies
Paragraaf 9
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Ontwerpadvies Amendement

9. verzoekt de Commissie voorrang te 
geven aan capaciteitsopbouw voor de 
begunstigde landen met het oog op de 
tenuitvoerlegging van het VBD in het 
kader van het instrument voor 
nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en 
internationale samenwerking, en van hulp 
voor handel.

9. verzoekt de Commissie voorrang te 
geven aan capaciteitsopbouw voor de 
begunstigde landen met het oog op de 
tenuitvoerlegging van het VBD, de Cites-
overeenkomst en andere verdragen en 
overeenkomsten die essentieel zijn voor de 
bescherming van de biodiversiteit, in het 
kader van het instrument voor 
nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en 
internationale samenwerking, en van hulp 
voor handel; benadrukt in dat verband de 
noodzaak om steun te verlenen aan de 
herstructurering in derde landen waarvan 
het ontwikkelingsmodel geheel gebaseerd 
is op de uitvoer van goederen en diensten 
die schadelijk zijn voor de biodiversiteit.

Or. en

Amendement 86
Sergio Berlato, Emmanouil Fragkos, Mazaly Aguilar, Jan Zahradil

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 bis. benadrukt het positieve effect van 
het afzetbevorderingsbeleid voor 
landbouwproducten uit de EU teneinde in 
derde landen de aandacht te vestigen op 
de milieu-, sociale en 
duurzaamheidsaspecten van de Europese 
productieprocessen; is van mening dat bij 
de toewijzing van financiële middelen 
voorrang moet worden gegeven aan 
biologische, traditionele en typische 
producten, alsook aan producten met een 
geografische aanduiding en producten uit 
korte productieketens.

Or. it



AM\1226070NL.docx 59/63 PE663.251v02-00

NL

Amendement 87
Gabriel Mato

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 bis. verzoekt de Commissie een 
gecentraliseerd systeem voor 
gegevensverzameling en statistische 
analyse op te zetten op basis van Eurostat 
en de bureaus voor de statistiek van de 
lidstaten, om een nauwkeuriger beeld te 
krijgen van de staat van ecosystemen;

Or. es

Amendement 88
Marco Campomenosi

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 bis. is van mening dat de strategie 
realistische, haalbare en billijke 
doelstellingen moet vaststellen, waarbij 
belanghebbenden en andere betrokken 
actoren de mogelijkheid en de nodige tijd 
krijgen om zich geleidelijk aan te passen 
aan de vereiste veranderingen in het 
productieproces, zonder abrupte 
verschuivingen; betreurt dat de 
reductiedoelstellingen geen rekening 
houden met de vorderingen die al door de 
Europese belanghebbenden geboekt zijn;

Or. en

Amendement 89
Carles Puigdemont i Casamajó

Ontwerpadvies
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Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 bis. is zich bewust van de 
moeilijkheden omtrent het gebruik van de 
zee bij maritieme ruimtelijke planning, 
met name de vormgeving van beschermde 
mariene gebieden buiten de territoriale 
wateren van de lidstaten, en roept de 
lidstaten op de richtlijn voor maritieme 
ruimtelijke planning volledig uit te 
voeren;

Or. en

Amendement 90
Emmanuel Maurel

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 bis. vraagt een verbod op de uitvoer 
naar derde landen van pesticiden die in de 
Europese Unie zijn verboden wegens de 
risico’s voor de gezondheid, het milieu en 
de biodiversiteit;

Or. fr

Amendement 91
Jérémy Decerle, Marie-Pierre Vedrenne

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 bis. wijst erop dat de eisen waar 
Europese producenten zich aan moeten 
houden (vooral wat betreft 
productienormen) even goed moeten 
gelden voor producten die in de EU 
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worden ingevoerd, als onderdeel van 
vrijhandelsovereenkomsten waarover niet 
te onderhandelen valt.

Or. en

Amendement 92
Gabriel Mato

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 bis. wijst erop dat de toegang tot 
moderne technologieën een sleutelfactor 
is om de Europese landbouw 
concurrerend te houden op de 
wereldmarkt en om de hoge Europese 
normen te handhaven;

Or. en

Amendement 93
Gabriel Mato

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 ter. 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 die positie 
moet gebruiken om de benchmarks te 
bepalen wat normen voor duurzame 
voedingssystemen betreft, op basis van het 
voorzorgsbeginsel, milieubescherming en 
dierenwelzijn; is van mening dat met een 
EU-afzetbevorderingsbeleid dat alle EU-
landbouwproducten omvat, actief kan 
worden bijgedragen aan het bepalen van 
de benchmarks voor de duurzaamheid van 
landbouwproducten;
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Or. en

Amendement 94
Marco Campomenosi

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 ter. neemt er kennis van dat de 
strategie producenten en 
belanghebbenden diverse beperkingen zal 
opleggen die moeten worden 
gecompenseerd door de 
terbeschikkingstelling van alternatieve 
instrumenten; merkt op dat de drastische 
beperking van technische middelen 
zonder deugdelijke alternatieven kan 
leiden tot een afname van de 
landbouwproductie in de EU alsmede van 
haar concurrentievermogen op 
exportmarkten, zonder dat dit 
aantoonbaar bijdraagt aan een 
doeltreffende verbetering van de milieu- 
en gezondheidseffecten.

Or. en

Amendement 95
Carles Puigdemont i Casamajó

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 ter. verzoekt de Commissie de lidstaten 
aan te moedigen hun eigen 
biodiversiteitsstrategieën in het kader van 
de EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030 te 
actualiseren, in overeenstemming te 
brengen of goed te keuren alsmede te 
rekenen op de rol en bevoegdheden van 
subnationale overheden, steden en andere 
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lokale autoriteiten om het verlies aan 
biodiversiteit op alle niveaus doeltreffend 
aan te pakken.

Or. en

Amendement 96
Gabriel Mato

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 quater. benadrukt dat de 
beperkingen en verplichtingen die gelden 
voor Europese producenten eveneens 
moeten gelden voor producten die in de 
EU worden ingevoerd, en dat de naleving 
daarvan regelmatig moet worden 
gecontroleerd; is in dat verband van 
mening dat die beperkingen en 
verplichtingen een onderdeel van 
vrijhandelsovereenkomsten moeten 
vormen waarover niet kan worden 
onderhandeld.

Or. en


