
PA\1221539NL.docx PE663.077v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

Europees Parlement
2019-2024

Commissie internationale handel

2020/2260(INI)

5.1.2021

ONTWERPADVIES
van de Commissie internationale handel

aan de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling en de Commissie 
milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

inzake een “van boer tot bord”-strategie voor een eerlijk, gezond en 
milieuvriendelijk voedselsysteem
(2020/2260(INI))

Rapporteur voor advies: Paolo De Castro 

(*) Procedure met medeverantwoordelijke commissies — Artikel 57 van 
het Reglement



PE663.077v01-00 2/3 PA\1221539NL.docx

NL

PA_NonLeg



PA\1221539NL.docx 3/3 PE663.077v01-00

NL

SUGGESTIES

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

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

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

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

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

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

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

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


