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3.7.2017 A8-0239/1 

Amendement  1 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0239/2017 

Seb Dance 

Europese duurzaamheidsmaatregelen 

2017/2009(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 18 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

18. verwelkomt de recente initiatieven 

ter bevordering van een efficiënt beheer 

van hulpbronnen, onder meer middels de 

bevordering van afvalpreventie, hergebruik 

en recycling, beperking van 

energieterugwinning tot niet-

recycleerbare materialen en de 

geleidelijke afschaffing van het storten 

van recycleerbaar of herwinbaar afval, 

zoals uiteengezet in het actieplan inzake de 

circulaire economie en het voorstel voor 

nieuwe, ambitieuze EU-afvalstreefcijfers 

die onder meer een bijdrage zullen leveren 

aan SDG 12 en de afname van marien 

afval; erkent dat de verwezenlijking van de 

SDG's en het op een kosteneffectieve 

manier behalen van de 

klimaatveranderingsdoelstellingen een 

toename in hulpbronnenefficiëntie vereisen 

en tegen 2050 zullen leiden tot een 

jaarlijkse vermindering van de emissie van 

broeikasgassen met 19 % wereldwijd, en in 

de G7-landen tot een vermindering van tot 

wel 25 %; wijst op het feit dat 12 van de 17 

SDG's afhankelijk zijn van het duurzaam 

gebruik van natuurlijke hulpbronnen; 

benadrukt het belang van duurzame 

consumptie en productie door middel van 

het verhogen van de efficiëntie en het 

verminderen van de vervuiling, de vraag 

naar hulpbronnen en afval; benadrukt dat 

het van belang is groei, het gebruik van 

18. verwelkomt de recente initiatieven 

ter bevordering van een efficiënt beheer 

van hulpbronnen middels de bevordering 

van afvalpreventie, hergebruik en 

recycling, zoals uiteengezet in het actieplan 

inzake de circulaire economie, en het 

voorstel voor nieuwe, ambitieuze EU-

afvalstreefcijfers die onder meer een 

bijdrage zullen leveren aan SDG 12 en de 

afname van marien afval; ziet in dat het 

storten en verbranden van afval niet past 

in het concept van de circulaire economie; 

erkent dat de verwezenlijking van de 

SDG's en het op een kosteneffectieve 

manier behalen van de 

klimaatveranderingsdoelstellingen een 

toename in hulpbronnenefficiëntie vereisen 

en tegen 2050 zullen leiden tot een 

jaarlijkse vermindering van de emissie van 

broeikasgassen met 19 % wereldwijd, en in 

de G7-landen tot een vermindering van tot 

wel 25 %; wijst op het feit dat 12 van de 17 

SDG's afhankelijk zijn van het duurzaam 

gebruik van natuurlijke hulpbronnen; 

benadrukt het belang van duurzame 

consumptie en productie door middel van 

het verhogen van de efficiëntie en het 

verminderen van de vervuiling, de vraag 

naar hulpbronnen en afval; benadrukt dat 

het van belang is groei, het gebruik van 

hulpbronnen en milieueffecten van elkaar 

los te koppelen; roept de Commissie op 
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hulpbronnen en milieueffecten van elkaar 

los te koppelen; roept de Commissie op 

regelmatig verslagen uit te brengen over de 

circulaire economie waarin een overzicht 

wordt gegeven van de stand van zaken en 

de trends en aan de hand waarvan bestaand 

beleid kan worden aangepast op basis van 

objectieve, betrouwbare en vergelijkbare 

informatie; verzoekt de Commissie voorts 

erop toe te zien dat de circulaire economie 

leidt tot een aanzienlijke vermindering van 

het gebruik van nieuwe materialen en het 

afval van materialen, en tot het gebruik van 

bijproducten uit het productieproces en 

overtollige materialen die voorheen als 

afvalstromen werden beschouwd; vraagt de 

Commissie om een ambitieuze en brede 

strategie voor plastic voor te stellen en in 

dat verband ook de doelstelling van een 

milieuvriendelijk beheer van chemische 

stoffen tegen 2020 te respecteren, waarbij 

rekening wordt gehouden met de 

doelstelling inzake niet-toxische 

materiaalcycli zoals vastgelegd in het 

zevende milieuactieprogramma; is van 

mening dat een op Europees niveau 

gecoördineerde strijd tegen 

voedselverspilling cruciaal is voor de 

verwezenlijking van SDG 2; benadrukt het 

streefdoel van de EU om 

levensmiddelenafval tegen 2030 met 50 % 

te verminderen; 

regelmatig verslagen uit te brengen over de 

circulaire economie waarin een overzicht 

wordt gegeven van de stand van zaken en 

de trends en aan de hand waarvan bestaand 

beleid kan worden aangepast op basis van 

objectieve, betrouwbare en vergelijkbare 

informatie; verzoekt de Commissie voorts 

erop toe te zien dat de circulaire economie 

leidt tot een aanzienlijke vermindering van 

het gebruik van nieuwe materialen en het 

afval van materialen, en tot het gebruik van 

bijproducten uit het productieproces en 

overtollige materialen die voorheen als 

afvalstromen werden beschouwd; vraagt de 

Commissie om een ambitieuze en brede 

strategie voor plastic voor te stellen en in 

dat verband ook de doelstelling van een 

milieuvriendelijk beheer van chemische 

stoffen tegen 2020 te respecteren, waarbij 

rekening wordt gehouden met de 

doelstelling inzake niet-toxische 

materiaalcycli zoals vastgelegd in het 

zevende milieuactieprogramma; is van 

mening dat een op Europees niveau 

gecoördineerde strijd tegen 

voedselverspilling cruciaal is voor de 

verwezenlijking van SDG 2; benadrukt het 

streefdoel van de EU om 

levensmiddelenafval tegen 2030 met 50 % 

te verminderen; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0239/2 

Amendement  2 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0239/2017 

Seb Dance 

Europese duurzaamheidsmaatregelen 

2017/2009(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 18 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  18 bis. benadrukt dat de lidstaten, om bij 

te dragen tot de verwezenlijking van SDG 

12.5 (aanzienlijke vermindering van 

afvalproductie door middel van preventie, 

vermindering, recycling en hergebruik), 

de overheidssteun voor energiewinning 

uit afval en alle andere vormen van 

afvalverbranding geleidelijk moeten 

afbouwen; moedigt de lidstaten ertoe 

prioriteit te verlenen aan opties voor 

afvalbeheer met een hoger potentieel voor 

de circulaire economie, zoals 

uitdrukkelijk aangegeven door de 

Commissie in haar mededeling van 

26 januari 2017 getiteld "De rol van 

energiewinning uit afval in de circulaire 

economie" (COM(2017) 34); 

Or. en 

 

 


