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SUGGESTIES

De Commissie internationale handel verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
landbouw en plattelandsontwikkeling onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 
nemen:

1. is van oordeel dat een hoge mate van diergezondheid en dierenwelzijn binnen de EU een 
goede basis vormt voor de export, maar dat onnodige sanitaire barrières van derde landen 
moeten worden aangepakt, willen Europese boeren onder eerlijke voorwaarden kunnen 
concurreren;

2. is bezorgd dat de Europese normen kunnen worden ondermijnd door import uit derde 
landen waarin boeren niet dezelfde verplichtingen ten aanzien van diergezondheid en 
dierenwelzijn krijgen opgelegd;

3. is van mening dat door de vertraging in het nemen van maatregelen om te zorgen dat uit 
Brazilië geïmporteerd rundvlees alleen afkomstig is van vee dat vrij is van mond-en-
klauwzeer, het risico wordt gelopen dat het publieke vertrouwen in de 
diergezondheidsregels van de EU wordt geschaad;

4. roept de Commissie op te zorgen dat het resultaat van de WTO-onderhandelingen niet het 
vermogen van Europese boeren ondergraaft om de normen op het gebied van 
diergezondheid en dierenwelzijn na te leven;

5. verwelkomt de plannen van de Commissie ten aanzien van WTO-verbintenissen op het 
vlak van sanitaire en fytosanitaire maatregelen (SPS-maatregelen), maar is wel van 
mening dat dit niet moet uitsluiten dat maatregelen worden ingevoerd die leiden tot een 
hogere beschermingsstandaard, indien dit wetenschappelijk gerechtvaardigd is;

6. gelooft dat de nieuwe generatie vrijhandelsovereenkomsten met India, Korea en de landen 
in Zuidoost-Azië een ambitieus hoofdstuk moet bevatten ten aanzien van SPS-
maatregelen en dierenwelzijn.
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