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Amendement 206
Riitta Myller, Dorette Corbey

Ontwerpresolutie
Titel onder paragraaf 69

Ontwerpresolutie Amendement

Regeling voor de emissiehandel en 
industriële emissies

Industriële emissies

Or. en

Amendement 207
Riitta Myller, Dorette Corbey

Ontwerpresolutie
Paragraaf 70

Ontwerpresolutie Amendement

70. verzoekt de Commissie om 
verdergaande doelstellingen voor de 
emissievermindering pas voor te leggen 
nadat ze enerzijds de regeling voor de 
emissiehandel (ETS) ook heeft uitgebreid 
tot andere bedrijfstakken en heeft 
onderzocht of de lasten anders kunnen 
worden verdeeld tussen ETS-sectoren en 
niet-ETS-sectoren, en anderzijds heeft 
vastgesteld welk verminderingspotentieel 
er werkelijk bestaat, rekening houdende 
met de koolstof die in de gebruikte 
grondstoffen gebonden is, en met de 
speciale situatie van bedrijven die aan 
internationale concurrentie blootgesteld 
zijn; 

Schrappen

Or. en
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Amendement 208
Vittorio Prodi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 70

Ontwerpresolutie Amendement

70. verzoekt de Commissie om 
verdergaande doelstellingen voor de 
emissievermindering pas voor te leggen 
nadat ze enerzijds de regeling voor de 
emissiehandel (ETS) ook heeft uitgebreid 
tot andere bedrijfstakken en heeft 
onderzocht of de lasten anders kunnen 
worden verdeeld tussen ETS-sectoren en 
niet-ETS-sectoren, en anderzijds heeft 
vastgesteld welk verminderingspotentieel 
er werkelijk bestaat, rekening houdende 
met de koolstof die in de gebruikte 
grondstoffen gebonden is, en met de 
speciale situatie van bedrijven die aan 
internationale concurrentie blootgesteld 
zijn;

70. verzoekt de Commissie om te streven 
naar een eenvoudigere en tegelijkertijd 
meer algemene regeling voor de 
emissiehandel (ETS): elk gebruik van 
fossiele brandstoffen moet onder het ETS-
systeem vallen; is van oordeel dat deze 
aanpak de EU in de gelegenheid zal 
stellen de reële voordelen van een 
marktmechanisme te benutten, zodat de 
emissies op een zo goedkoop en snel 
mogelijke manier kunnen worden 
verminderd; is van mening dat deze 
aanpak bovendien ook de ETS-regeling 
zal vereenvoudigen, aangezien specifieke 
sectorale drempels terzijde worden 
geschoven en grote ondernemingen 
rechtstreeks emissiecertificaten kunnen 
kopen, zoals kleine en individuele 
consumenten dat via hun 
energieleverancier kunnen doen;

Or. en

Amendement 209
Rebecca Harms, Caroline Lucas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 70 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

70 bis. pleit ervoor om 
klimaatveranderingsaudits met betrekking 
tot de werkplek op te nemen in de 
standaarden voor bedrijfsverslaggeving 
teneinde het toezicht op milieuvriendelijke 
beleidsmaatregelen en 
emissievermindering transparanter te 
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maken;

Or. en

Amendement 210
Riitta Myller, Dorette Corbey

Ontwerpresolutie
Paragraaf 70 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

70 bis. roept alle commerciële en niet-
commerciële instanties op om jaarlijks 
publiekelijk verslag uit te brengen over de 
hoeveelheid uitgestoten broeikasgassen, 
de genomen maatregelen om de uitstoot 
van broeikasgassen te verlagen, de ten 
uitvoer gelegde activiteiten voor 
omscholing van werknemers (in geval van 
sluiting wegens een aantoonbaar 
koolstoflek) en de behaalde inkomsten uit 
transacties in het kader van de regeling 
voor de emissiehandel; verzoekt de 
Commissie om toezicht uit te oefenen op 
deze activiteiten en aan het Parlement 
verslag uit te brengen over de vorderingen 
van de industriële sectoren bij het 
beteugelen van de emissies;

Or. en

Amendement 211
Lena Ek, Avril Doyle en Riitta Myller, Dorette Corbey, Matthias Groote, Åsa Westlund

Ontwerpresolutie
Paragraaf 71

Ontwerpresolutie Amendement

71. pleit ervoor om af te stappen van het 
basisprincipe dat honderd procent van de 
certificaten moet worden geveild; is van 
mening dat een vrije toekenning tot een 

Schrappen
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plafond dat wordt bepaald op basis van de 
beste beschikbare technologie 
(benchmark) zinvoller is, aangezien 
slechts zo kan worden gegarandeerd dat 
er voldoende kapitaal in de bedrijven 
overblijft om te investeren in de 
maatregelen die nodig zijn voor de 
verhoging van de efficiëntie;

Or. en

Amendement 212
Vittorio Prodi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 71

Ontwerpresolutie Amendement

71. pleit ervoor om af te stappen van het 
basisprincipe dat honderd procent van de 
certificaten moet worden geveild; is van 
mening dat een vrije toekenning tot een 
plafond dat wordt bepaald op basis van de 
beste beschikbare technologie 
(benchmark) zinvoller is, aangezien 
slechts zo kan worden gegarandeerd dat 
er voldoende kapitaal in de bedrijven 
overblijft om te investeren in de 
maatregelen die nodig zijn voor de 
verhoging van de efficiëntie;

71. gaat ermee akkoord dat het veilen van 
certificaten als basisprincipe voor 
toekenning wordt gehanteerd; is van 
mening dat vrije toekenning beperkt moet 
blijven tot de hoeveelheid die thans als 
duurzaam wordt aangemerkt - 1tCO2eq 
per persoon per jaar - teneinde te 
onderstrepen dat het recht op toegang tot 
de natuurlijke rijkdommen voor iedereen 
gelijk is; is van oordeel dat wie geen 
fossiele brandstoffen gebruikt, de 
gelegenheid moet krijgen om niet-
gebruikte certificaten te verkopen en 
rechtstreeks uit het reductiemechanisme 
de middelen te verwerven die nodig zijn 
voor de aanpassing aan de 
klimaatverandering;

Or. en

Amendement 213
Peter Liese

Ontwerpresolutie
Paragraaf 71
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Ontwerpresolutie Amendement

71. pleit ervoor om af te stappen van het 
basisprincipe dat honderd procent van de 
certificaten moet worden geveild; is van 
mening dat een vrije toekenning tot een 
plafond dat wordt bepaald op basis van de 
beste beschikbare technologie (benchmark) 
zinvoller is, aangezien slechts zo kan 
worden gegarandeerd dat er voldoende 
kapitaal in de bedrijven overblijft om te 
investeren in de maatregelen die nodig 
zijn voor de verhoging van de efficiëntie;

71. pleit ervoor om voor de sector van de 
energie-intensieve industrie de vrije 
toekenning op basis van de beste 
beschikbare technologieën (benchmark) te 
introduceren als alternatief voor het 
veilen van honderd procent van de 
certificaten, aangezien de doelstellingen zo 
tegen geringere kosten kunnen worden 
gerealiseerd en CO2-lek kan worden 
voorkomen;

Or. de

Amendement 214
Rebecca Harms

Ontwerpresolutie
Paragraaf 71

Ontwerpresolutie Amendement

71. pleit ervoor om af te stappen van het 
basisprincipe dat honderd procent van de 
certificaten moet worden geveild; is van 
mening dat een vrije toekenning tot een 
plafond dat wordt bepaald op basis van de 
beste beschikbare technologie 
(benchmark) zinvoller is, aangezien 
slechts zo kan worden gegarandeerd dat 
er voldoende kapitaal in de bedrijven 
overblijft om te investeren in de 
maatregelen die nodig zijn voor de 
verhoging van de efficiëntie;

71. ondersteunt het basisprincipe dat 
honderd procent van de certificaten moet 
worden geveild in de EU-regeling voor de 
emissiehandel, in overeenstemming met 
het Commissievoorstel en de stemmen van 
de bevoegde commissies van het Europees 
Parlement; 

Or. en
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Amendement 215
Dan Jørgensen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 71

Ontwerpresolutie Amendement

71. pleit ervoor om af te stappen van het 
basisprincipe dat honderd procent van de 
certificaten moet worden geveild; is van 
mening dat een vrije toekenning tot een 
plafond dat wordt bepaald op basis van de 
beste beschikbare technologie 
(benchmark) zinvoller is, aangezien 
slechts zo kan worden gegarandeerd dat 
er voldoende kapitaal in de bedrijven 
overblijft om te investeren in de 
maatregelen die nodig zijn voor de 
verhoging van de efficiëntie;

71. erkent het principe dat honderd 
procent van de certificaten moet worden 
geveild als algemeen principe;

Or. en

Amendement 216
Herbert Reul

Ontwerpresolutie
Paragraaf 71

Ontwerpresolutie Amendement

71. pleit ervoor om af te stappen van het 
basisprincipe dat honderd procent van de 
certificaten moet worden geveild; is van 
mening dat een vrije toekenning tot een 
plafond dat wordt bepaald op basis van de 
beste beschikbare technologie (benchmark) 
zinvoller is, aangezien slechts zo kan 
worden gegarandeerd dat er voldoende 
kapitaal in de bedrijven overblijft om te 
investeren in de maatregelen die nodig zijn 
voor de verhoging van de efficiëntie;

71. pleit ervoor om af te stappen van het 
basisprincipe dat honderd procent van de 
certificaten moet worden geveild; is van 
mening dat een vrije toekenning tot een 
brandstofgerelateerd plafond dat wordt 
bepaald op basis van de beste beschikbare 
technologie (benchmark) zinvoller is, 
aangezien slechts zo kan worden 
gegarandeerd dat er voldoende kapitaal in 
de bedrijven overblijft om te investeren in 
de maatregelen die nodig zijn voor de 
verhoging van de efficiëntie;

Or. de
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Amendement 217
Riitta Myller, Dorette Corbey en Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Ontwerpresolutie
Paragraaf 72

Ontwerpresolutie Amendement

72. stelt voor om in plaats van algemene 
grenswaarden te voorzien in specifieke 
nationale quota om CDM/JI-projecten te 
beperken; verzoekt het secretariaat van 
het Raamverdrag inzake 
Klimaatverandering om in het kader van 
de onderhandeling over een overeenkomst 
na 2012 strengere criteria vast te leggen 
voor de goedkeuring van CDM/JI; 

schrappen

Or. en

Amendement 218
Markus Pieper

Ontwerpresolutie
Paragraaf 72

Ontwerpresolutie Amendement

72. stelt voor om in plaats van algemene 
grenswaarden te voorzien in specifieke 
nationale quota om CDM/JI-projecten te 
beperken; verzoekt het secretariaat van het 
Raamverdrag inzake Klimaatverandering 
om in het kader van de onderhandeling 
over een overeenkomst na 2012 strengere 
criteria vast te leggen voor de 
goedkeuring van CDM/JI; 

72. verzoekt het secretariaat van het 
Raamverdrag inzake Klimaatverandering 
om omslachtige goedkeuringsprocedures 
voor CDM/JI te vereenvoudigen en met 
name voor kleinere projecten een 
kennisgevingsprocedure toe te staan;

Or. de
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Amendement 219
Rebecca Harms

Ontwerpresolutie
Paragraaf 72

Ontwerpresolutie Amendement

72. stelt voor om in plaats van algemene 
grenswaarden te voorzien in specifieke 
nationale quota om CDM/JI-projecten te 
beperken; verzoekt het secretariaat van het 
Raamverdrag inzake Klimaatverandering 
om in het kader van de onderhandeling 
over een overeenkomst na 2012 strengere 
criteria vast te leggen voor de goedkeuring 
van CDM/JI; 

72. stelt voor om in plaats van nationale 
inspanningen inzake emissieverlaging te 
laten compenseren met CDM-projecten
specifieke nationale quota op te leggen aan 
de lidstaten ter vermindering van de 
emissies in de ontwikkelingslanden 
teneinde het aantal CDM/JI-projecten als 
vervanging van binnenlandse 
maatregelen te beperken; verzoekt het 
secretariaat van het Raamverdrag inzake 
Klimaatverandering om in het kader van de 
onderhandeling over een overeenkomst na 
2012 strengere criteria vast te leggen voor 
de goedkeuring van CDM/JI;

Or. en

Amendement 220
Elisa Ferreira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 72

Ontwerpresolutie Amendement

72. stelt voor om in plaats van algemene 
grenswaarden te voorzien in specifieke 
nationale quota om CDM/JI-projecten te 
beperken; verzoekt het secretariaat van het 
Raamverdrag inzake Klimaatverandering 
om in het kader van de onderhandeling 
over een overeenkomst na 2012 strengere 
criteria vast te leggen voor de goedkeuring 
van CDM/JI 72;

72. stelt voor om in plaats van algemene 
grenswaarden te voorzien in specifieke 
nationale quota om CDM/JI-projecten te 
beperken; verzoekt het secretariaat van het 
Raamverdrag inzake Klimaatverandering 
om in het kader van de onderhandeling 
over een overeenkomst na 2012 strengere 
criteria vast te leggen voor de goedkeuring 
van hoogwaardige CDM/JI 72; 

Or. en
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Amendement 221
Elisa Ferreira, Riitta Myller, Dorette Corbey

Ontwerpresolutie
Paragraaf 73

Ontwerpresolutie Amendement

73. stelt voor dat de Commissie in het 
debat over de verhoging van het 
rendement van elektrische aandrijvingen 
en motoren in industriële apparaten 
uitgaat van een ruimer concept door ook 
rekening te houden met technologische 
mogelijkheden zoals de regelbare snelheid 
van een aandrijving als mogelijk 
criterium voor het ecologisch ontwerp;

Schrappen

Or. en

Amendement 222
Elisa Ferreira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 73 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

73 bis. benadrukt dat de 
elektriciteitproductiesector ernstige 
interne inspanningen moet blijven leveren 
om het emissieniveau te verlagen, al 
kunnen alle veilingkosten worden 
doorberekend aan de klant; bovendien 
moet elke kostendoorberekening 
beoordeeld en geanalyseerd worden, met 
name voor wat betreft het aandeel ervan 
aan de inflatiedruk binnen de EU, de 
sociale en economische gevolgen voor 
gezinnen met lage en middelhoge 
inkomens en het indirecte effect op de 
totale kosten voor energiegebruikers in 
economische sectoren; is van oordeel dat 
de mededingingsautoriteiten waakzaam 
moeten zijn en met name misbruik van 
marktmacht door buitensporige en/of 
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onevenwichtige stijgingen van de 
energieprijzen moeten reguleren;

Or. en

Amendement 223
Adam Gierek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 73 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

73 bis. benadrukt dat wetenschappelijk is 
aangetoond dat er zich op alle 
continenten en in de meeste oceanen 
regionale klimaatveranderingen voordoen 
die onder meer het gevolg zijn van 
historische koolstof-, stikstof- en 
zwavelemissies, alsook van de uitstoot van 
aerosolen door de geïndustrialiseerde 
landen, en van andere antropogene 
factoren, zoals ontbossing, die op vele 
natuurlijke systemen een negatieve impact 
hebben;

Or. pl

Amendement 224
Adam Gierek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 73 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

73 ter. verzoekt de wetenschappelijke 
wereld een coherente theorie uit te werken 
die niet alleen rekening houdt met de 
uitstoot van CO2 als broeikasgas, maar 
ook met onder andere de invloed van de 
zonneactiviteit en van de emissie in de 
atmosfeer van natuurlijk voorkomende 
(vulkanen) en antropogene (industrie, 
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vervoer, luchtvaart) aerosolen op de 
klimaatverandering;

Or. pl

Amendement 225
Riitta Myller, Dorette Corbey

Ontwerpresolutie
Titel na paragraaf 73

Ontwerpresolutie Amendement

Afvangen en opslaan van CO2 (CCS) Schrappen

Or. en

Amendement 226
Riitta Myller, Dorette Corbey, Evangelia Tzampazi + Inés Ayala Sender, María Sornosa 
Martínez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 74

Ontwerpresolutie Amendement

74. is van mening dat de kwestie van CCS 
objectief moet worden behandeld, juist 
omdat de aanpak van de EU 
technologieneutraal is;

122 bis. is van mening dat het 
milieuveilige gebruik van CCS objectief 
moet worden behandeld, juist omdat de 
aanpak van de EU technologieneutraal is; 
pleit voor een sterkere internationale 
samenwerking voor de bevordering van 
technologieoverdracht, met name in de 
nieuwe geïndustrialiseerde landen die nog 
steeds lokale steenkolen als energiebron 
gebruiken;
(Paragraaf 76 van de ontwerpresolutie is 
in gewijzigde vorm naar hier verplaatst)

Or. en
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Amendement 227
Vittorio Prodi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 74

Ontwerpresolutie Amendement

74. is van mening dat de kwestie van CCS 
objectief moet worden behandeld, juist 
omdat de aanpak van de EU 
technologieneutraal is;

74. is van mening dat de kwestie van CCS 
objectief moet worden behandeld, juist 
omdat de aanpak van de EU 
technologieneutraal is, maar slechts in 
beperkte mate mag worden toegepast in 
installaties voor de omzetting van 
steenkool in gas, aangezien deze een 
hogere efficiëntie en een betere 
milieucontrole met betrekking tot de 
verbranding waarborgen;

Or. en

Amendement 228
Nikolaos Vakalis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 74

Ontwerpresolutie Amendement

74. is van mening dat de kwestie van CCS 
objectief moet worden behandeld, juist 
omdat de aanpak van de EU 
technologieneutraal is;

74. is van mening dat de kwestie van CCS 
objectief moet worden behandeld, in een 
breed debat waarbij zowel private als 
publieke actoren moeten worden 
betrokken, juist omdat de aanpak van de 
EU technologieneutraal is;

Or. en

Amendement 229
Riitta Myller, Dorette Corbey, Evangelia Tzampazi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 75
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Ontwerpresolutie Amendement

75. is van mening dat er aanzienlijke 
subsidies nodig zijn voor onderzoek en 
ontwikkeling op de lange termijn om 
technologieën van de volgende generatie te 
ontwikkelen en de overstap op een grotere 
schaal mogelijk te maken;

122 ter. is van mening dat er aanzienlijke 
subsidies nodig zijn voor onderzoek en 
ontwikkeling op de lange termijn om 
technologieën van de volgende generatie te 
ontwikkelen en de overstap op een grotere 
schaal mogelijk te maken;

Or. en

Amendement 230
Jens Holm, Roberto Musacchio, Bairbre de Brún

Ontwerpresolutie
Paragraaf 75

Ontwerpresolutie Amendement

75. is van mening dat er aanzienlijke 
subsidies nodig zijn voor onderzoek en 
ontwikkeling op de lange termijn om 
technologieën van de volgende generatie te 
ontwikkelen en de noodzakelijke overstap 
op een grotere schaal mogelijk te maken;

75. is van mening dat moet worden 
voorzien in in de tijd beperkte 
financieringsmaatregelen voor nieuwe 
deelnemers van demonstratieprojecten om 
technologieën van de volgende generatie te 
ontwikkelen en de noodzakelijke overstap 
op een grotere schaal mogelijk te maken;

Or. en

Amendement 231
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Ontwerpresolutie
Paragraaf 75

Ontwerpresolutie Amendement

75. is van mening dat er aanzienlijke 
subsidies nodig zijn voor onderzoek en 
ontwikkeling op de lange termijn om 
technologieën van de volgende generatie te 
ontwikkelen en de overstap op een grotere 
schaal mogelijk te maken;

75. is van mening dat er aanzienlijke 
subsidies uit de EU-begroting nodig zijn 
voor onderzoek en ontwikkeling op de 
lange termijn om technologieën van de 
volgende generatie te ontwikkelen en de 
overstap op een grotere schaal mogelijk te 
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maken;

Or. pl

Amendement 232
Rebecca Harms

Ontwerpresolutie
Paragraaf 77

Ontwerpresolutie Amendement

77. stelt de leden van het UNFCCC voor 
om CCS te erkennen als 
technologietransfer in het CDM-kader 
van de afspraken van Marrakesh inzake 
het Protocol van Kyoto;

Schrappen

Or. en

Amendement 233
Riitta Myller, Dorette Corbey, Evangelia Tzampazi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 77

Ontwerpresolutie Amendement

77. stelt de leden van het UNFCCC voor 
om CCS te erkennen als 
technologietransfer in het CDM-kader van 
de afspraken van Marrakesh inzake het 
Protocol van Kyoto; 

122 quater. stelt de leden van het 
UNFCCC voor om CCS te erkennen als 
technologietransfer in het CDM-kader van 
de afspraken van Marrakesh inzake het 
Protocol van Kyoto; 

Or. en

Amendement 234
Riitta Myller, Dorette Corbey, Evangelia Tzampazi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 78
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Ontwerpresolutie Amendement

78. verzoekt de EU en haar lidstaten om 
eventuele scepsis en bezorgdheid van de 
bevolking in verband met de toepassing 
van het afvangen en opslaan van CO2 
serieus te nemen, en het bestaan van 
logistieke problemen niet te ontkennen;

122 quinquies. verzoekt de EU en haar 
lidstaten om eventuele scepsis en 
bezorgdheid van de bevolking in verband 
met de toepassing van het afvangen en 
opslaan van CO2 serieus te nemen, en het 
bestaan van logistieke problemen niet te 
ontkennen;

Or. en

Amendement 235
Herbert Reul

Ontwerpresolutie
Paragraaf 78

Ontwerpresolutie Amendement

78. verzoekt de EU en haar lidstaten om 
eventuele scepsis en bezorgdheid van de 
bevolking in verband met de toepassing 
van het afvangen en opslaan van CO2 
serieus te nemen, en het bestaan van 
logistieke problemen niet te ontkennen;

78. verzoekt de EU en haar lidstaten om 
naar aanleiding van de eventuele scepsis 
en bezorgdheid van de bevolking in 
verband met de toepassing van het 
afvangen en opslaan van CO2 onderzoeks-
en voorlichtingsactiviteiten te ontplooien;

Or. de

Amendement 236
Riitta Myller, Dorette Corbey, Elisa Ferreira, Katerina Batzeli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 79

Ontwerpresolutie Amendement

79. verzoekt de Commissie om zorgvuldig 
en objectief na te denken over de rol van de 
landbouw in een toekomstig geïntegreerd 
Europees landbouwbeleid en over het 
vastleggen van bindende doelstellingen 
voor de vermindering van de uitstoot van 

79. verzoekt de Commissie om zorgvuldig 
en objectief na te denken over de rol van de 
landbouw in een toekomstig geïntegreerd 
Europees landbouwbeleid en over het 
vastleggen van doelstellingen voor de 
vermindering van de uitstoot van 
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broeikasgassen in deze sector, waarbij alle 
reeds bestaande mogelijkheden moeten 
worden benut;

broeikasgassen in deze sector;

Or. en

Amendement 237
Dan Jørgensen, Dorette Corbey

Ontwerpresolutie
Paragraaf 79

Ontwerpresolutie Amendement

79. verzoekt de Commissie om zorgvuldig 
en objectief na te denken over de rol van de 
landbouw in een toekomstig geïntegreerd 
Europees landbouwbeleid en over het 
vastleggen van bindende doelstellingen 
voor de vermindering van de uitstoot van 
broeikasgassen in deze sector, waarbij alle 
reeds bestaande mogelijkheden moeten 
worden benut;

79. verzoekt de Commissie om zorgvuldig 
en objectief na te denken over de rol van de 
landbouw in een toekomstig geïntegreerd 
Europees landbouwbeleid en over het 
vastleggen van bindende doelstellingen 
voor de vermindering van de uitstoot van 
broeikasgassen - met inbegrip van 
methaan en stikstofoxidule - in deze 
sector, waarbij alle reeds bestaande 
mogelijkheden moeten worden benut;

Or. en

Amendement 238
Markus Pieper

Ontwerpresolutie
Paragraaf 79

Ontwerpresolutie Amendement

79. verzoekt de Commissie om zorgvuldig 
en objectief na te denken over de rol van de 
landbouw in een toekomstig geïntegreerd 
Europees landbouwbeleid en over het 
vastleggen van bindende doelstellingen 
voor de vermindering van de uitstoot van 
broeikasgassen in deze sector, waarbij alle 
reeds bestaande mogelijkheden moeten 
worden benut;

79. verzoekt de Commissie om zorgvuldig 
en objectief na te denken over de rol van de 
landbouw in een toekomstig geïntegreerd 
Europees landbouwbeleid en over het 
vastleggen van bindende doelstellingen 
voor de vermindering van de uitstoot van 
broeikasgassen in deze sector, waarbij alle 
reeds bestaande mogelijkheden moeten 
worden benut, en zorgvuldig en objectief 
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de fotosynthesecapaciteit van de 
verbouwde cultuurgewassen te 
onderzoeken, waarbij wordt gekeken naar 
CO2-binding en O2-afgifte;

Or. de

Amendement 239
Riitta Myller, Dorette Corbey, Katerina Batzeli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 79 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

79 bis. verzoekt de Commissie om te 
voorzien in steun voor enerzijds de 
landbouwsector, wanneer 
landbouwactiviteiten getroffen worden 
door extreme weersomstandigheden, en 
anderzijds regio's waar volgens de 
voorspellingen een hoog risico op verlies 
van landbouwinkomsten bestaat ten 
gevolge van de klimaatverandering 
(bijvoorbeeld regio's met waterschaarste 
waar woestijnvorming dreigt, enzovoort);

Or. en

Amendement 240
Markus Pieper

Ontwerpresolutie
Paragraaf 80 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

80 bis. verzoekt de Commissie om na te 
gaan in hoeverre in de wetenschappelijke 
uitgangspunten voor het opstellen van 
broeikasgasbalansen rekening wordt 
gehouden met de binding van kooldioxide 
in landbouwgrondstoffen;
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Or. de

Amendement 241
Markus Pieper

Ontwerpresolutie
Paragraaf 81 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

81 bis. pleit ervoor dat de landbouw- en 
diervoedersector zich vrijwillig verplicht 
tot milieumaatregelen om de teelt en 
dierlijke productie te optimaliseren;

Or. de

Amendement 242
Michl Ebner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 82

Ontwerpresolutie Amendement

82. stelt voor om economische analyses te 
maken van de rendabiliteit van bepaalde 
regionale landbouwpraktijken bij een 
veranderd klimaat, om aan het licht te 
brengen welke aanpassing er mogelijk is en 
hoe de landbouw kan reageren door de 
juiste gewassen te kiezen;

82. stelt voor om economische analyses te 
maken van de rendabiliteit van bepaalde 
regionale landbouwpraktijken bij een 
veranderd klimaat, om aan het licht te 
brengen welke aanpassing er mogelijk is en 
hoe de landbouw kan reageren door de 
juiste gewassen te kiezen, voorzover de 
geografische omstandigheden dit toelaten;

Or. de

Amendement 243
Jens Holm, Roberto Musacchio, Bairbre de Brún en Rebecca Harms

Ontwerpresolutie
Paragraaf 83
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Ontwerpresolutie Amendement

83. pleit voor meer onderzoek en 
ontwikkeling op het gebied van de 
biotechnologie voor de teelt van zaad en 
planten en van de groene gentechnologie, 
maar ook naar de gevolgen voor het 
klimaat van de gewasbescherming in de 
landbouw;

Schrappen

Or. en

Amendement 244
Riitta Myller, Dorette Corbey, Katerina Batzeli, Åsa Westlund

Ontwerpresolutie
Paragraaf 83

Ontwerpresolutie Amendement

83. pleit voor meer onderzoek en 
ontwikkeling op het gebied van de 
biotechnologie voor de teelt van zaad en 
planten en van de groene gentechnologie, 
maar ook naar de gevolgen voor het 
klimaat van de gewasbescherming in de 
landbouw;

83. pleit voor meer onderzoek en 
ontwikkeling op het gebied van nieuwe 
technologieën met inbegrip van de 
biotechnologie voor de teelt van zaad en 
planten en van de groene gentechnologie, 
maar ook naar de gevolgen voor het 
klimaat van de gewasbescherming in de 
landbouw; verzoekt voorts om 
financiering voor onderzoek en 
ontwikkeling, met name voor de 
totstandbrenging van nieuwe, 
milieuvriendelijkere teeltmethoden en 
landbouwpraktijken en de financiering 
van de experimentele implementatie 
ervan, waarbij onder meer ook seminars 
en opleidingsprogramma's voor zowel 
nieuwe als reeds gevestigde landbouwers 
moeten worden opgezet teneinde de 
aanpassing van de landbouw aan de 
klimaatverandering te bevorderen;

Or. en
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Amendement 245
Johannes Blokland

Ontwerpresolutie
Paragraaf 83

Ontwerpresolutie Amendement

83. pleit voor meer onderzoek en 
ontwikkeling op het gebied van de 
biotechnologie voor de teelt van zaad en 
planten en van de groene gentechnologie, 
maar ook naar de gevolgen voor het 
klimaat van de gewasbescherming in de 
landbouw;

83. pleit voor meer onderzoek op het 
gebied van de biotechnologie voor de teelt 
van zaad en planten en van de groene 
gentechnologie, maar ook naar de gevolgen 
voor het klimaat van de gewasbescherming 
in de landbouw;

Or. nl

Amendement 246
Riitta Myller, Dorette Corbey, Dan Jørgensen, Åsa Westlund

Ontwerpresolutie
Paragraaf 84

Ontwerpresolutie Amendement

84. is van mening dat de overdracht van 
nieuwe inzichten in de grondbewerking een 
voorwaarde is voor de aanpassing van de 
landbouwpraktijken aan het klimaat, en dat 
in de beroepsopleiding van jonge boeren de 
nodige aandacht moet worden besteed aan 
de gevolgen van de klimaatverandering en 
aan de gevolgen van de landbouwproductie 
voor het klimaat;

84. is van mening dat de overdracht van 
nieuwe inzichten in de grondbewerking en 
het waterbeheer een voorwaarde is voor de 
aanpassing van de landbouwpraktijken aan 
het klimaat, en dat in de beroepsopleiding 
van jonge boeren de nodige aandacht moet 
worden besteed aan de gevolgen van de 
klimaatverandering en aan de gevolgen van 
de landbouwproductie voor het klimaat;

Or. en

Amendement 247
Rebecca Harms, Caroline Lucas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 84 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

84 bis. is van oordeel dat overschakeling 
van intensieve veehouderij op extensieve 
duurzame landbouwsystemen moet 
worden aangemoedigd, aangezien 
dergelijke systemen kleinere hoeveelheden 
graangewassen en soja als veevoer 
gebruiken, hetgeen leidt tot een lager 
energieverbruik en een geringere uitstoot;

Or. en

Amendement 248
Riitta Myller, Dorette Corbey, Dan Jørgensen, Åsa Westlund

Ontwerpresolutie
Paragraaf 84 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

84 bis. erkent dat het telen van 
graangewassen en soja voor gebruik als 
veevoer verantwoordelijk is voor een 
aanzienlijke uitstoot van broeikasgassen; 
is van oordeel dat overschakeling van 
industriële veehouderij op bijna-
natuurlijke veeteeltsystemen moet worden 
aangemoedigd, aangezien dergelijke 
systemen kleinere hoeveelheden 
graangewassen en soja als veevoer 
gebruiken en significante milieuvoordelen 
opleveren;

Or. en

Amendement 249
Jens Holm, Roberto Musacchio

Ontwerpresolutie
Paragraaf 84 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

84 bis. stelt met bezorgdheid vast dat 
steeds meer grondrijkdommen gebruikt 
worden voor het houden van vee en 
herinnert aan het FAO-rapport 
"Livestock's Long Shadow" van 
november 2006, waarin het aandeel van 
de vleesindustrie en de veehouderij in de 
wereldwijde uitstoot van broeikasgassen 
wordt geraamd op 18%; wijst op de 
noodzaak van het terugdringen van de 
vleesconsumptie;

Or. en

Amendement 250
Jens Holm, Roberto Musacchio

Ontwerpresolutie
Paragraaf 85

Ontwerpresolutie Amendement

85. pleit voor onderzoek, en zo nodig een 
verbetering, van het voer bij de productie 
van melk en vlees, om de vorming van 
methaan in de pens van herkauwers te 
verminderen, zonder de productiviteit te 
verlagen;

85. pleit voor onderzoek, en zo nodig een 
verbetering, van het voer bij de productie 
van melk en vlees, om de vorming van 
methaan in de pens van herkauwers te 
verminderen, en tezelfdertijd bij te dragen 
aan het terugdringen van de 
vleesconsumptie, die volgens de ramingen 
van de FAO tegen 2050 zal verdubbelen; 
wijst op de noodzaak om het bewustzijn 
van de burgers te vergroten en hen te 
doen inzien dat een vermindering van de 
productie en consumptie van vlees en 
melkproducten de uitstoot van 
broeikasgassen zal terugdringen en het 
risico op bepaalde vormen van kanker, 
hartaandoeningen en zwaarlijvigheid zal 
verlagen;

Or. en
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Amendement 251
Markus Pieper

Ontwerpresolutie
Paragraaf 85

Ontwerpresolutie Amendement

85. pleit voor onderzoek, en zo nodig een 
verbetering, van het voer bij de productie 
van melk en vlees, om de vorming van 
methaan in de pens van herkauwers te 
verminderen, zonder de productiviteit te 
verlagen;

85. pleit ervoor om de aan de 
geproduceerde levensmiddelen 
gerelateerde methaanemissies bij de 
productie van melk en vlees te reduceren 
door de voeding en teelt af te stemmen op 
de behoefte; pleit ervoor om daartoe 
strekkende maatregelen op basis van 
vrijwilligheid en evenredigheid door te 
voeren, om zo de klimaatdoelstellingen 
daadwerkelijk te kunnen realiseren;

Or. de

Amendement 252
Riitta Myller, Dorette Corbey, Dan Jørgensen, Åsa Westlund

Ontwerpresolutie
Paragraaf 85

Ontwerpresolutie Amendement

85. pleit voor onderzoek, en zo nodig een 
verbetering, van het voer bij de productie 
van melk en vlees, om de vorming van 
methaan in de pens van herkauwers te 
verminderen, zonder de productiviteit te 
verlagen;

85. pleit voor onderzoek, en zo nodig een 
verbetering, van het voer bij de productie 
van melk en vlees, om de vorming van 
methaan in de pens van herkauwers te 
verminderen, zonder de productiviteit te 
verlagen; is evenwel gekant tegen de 
invoering van veranderingen in de 
voedergewoonten die negatieve gevolgen 
hebben voor de gezondheid en het welzijn 
van de betrokken dieren;

Or. en
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Amendement 253
Rebecca Harms, Caroline Lucas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 85 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

  85 bis. verzoekt om alle 
mitigatiemaatregelen in de veeteeltsector 
te onderwerpen aan een effectbeoordeling
met betrekking tot de gezondheid en het 
welzijn van dieren en deze maatregelen 
niet toe te passen indien blijkt dat zij 
negatieve gevolgen hebben voor de 
betrokken dieren;

Or. en

Amendement 254
Johannes Blokland

Ontwerpresolutie
Paragraaf 86

Ontwerpresolutie Amendement

86. erkent dat de bouw van meer 
biogasinstallaties voor het opwekken van 
energie uit gier een economisch en 
ecologisch zinvolle bijdrage kan leveren 
aan de vermindering van de 
methaanemissies door de veeteelt;

86. erkent dat de bouw van meer 
biogasinstallaties voor het opwekken van 
energie uit mest een economisch en 
ecologisch zinvolle bijdrage kan leveren 
aan de vermindering van de 
methaanemissies door de veeteelt;

Or. nl

Amendement 255
Adam Gierek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 87

Ontwerpresolutie Amendement

87. is van mening dat een toekomstig 87. is van mening dat een toekomstig 
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Europees klimaatbeleid gericht moet zijn 
op het behoud van het tropisch regenwoud 
en van de nog overgebleven Arctische 
wouden, maar ook op de herbebossing en 
het onderhoud van het Europese bos;

Europees klimaatbeleid gericht moet zijn 
op het behoud van het tropisch regenwoud 
en van de nog overgebleven Arctische 
wouden, maar ook op de herbebossing en 
het onderhoud van het Europese bos; is van 
mening dat hier een belangrijke rol is 
weggelegd voor met bomen beplante 
afscheidingen rond grote agglomeraties 
en industrieparken;

Or. pl

Amendement 256
Riitta Myller, Åsa Westlund

Ontwerpresolutie
Paragraaf 87 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

87 bis. is van oordeel dat moet worden 
overwogen om een internationaal fonds 
voor ontwikkelingslanden op te richten 
voor de bebossing van ongebruikte 
landbouwgrond;

Or. en

Amendement 257
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 87 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

87 bis. is van oordeel dat moet worden 
overwogen om een internationaal fonds 
voor de bebossing van ongebruikte
landbouwgrond op te richten;

Or. en
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Amendement 258
Elisa Ferreira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 88

Ontwerpresolutie Amendement

88. is van mening dat in de bosbouw via 
het UNFCCC een duurzaam 
compensatiestelsel moet worden 
ontwikkeld voor de feitelijke 
emissieverminderingen door vermeden 
ontbossing, en pleit voor het geven van een 
duidelijke financiële impuls om oerbossen 
en grote bosarealen door duurzaam gebruik 
op de lange termijn te handhaven, waarbij 
de waarde veel sterker moet worden 
gemeten aan de "ecologische diensten" en 
de sociale functies die al met al worden 
geleverd;

88. is van mening dat in de bosbouw via 
het UNFCCC een duurzaam 
compensatiestelsel moet worden 
ontwikkeld voor de feitelijke 
emissieverminderingen door vermeden 
ontbossing, en pleit voor het geven van een 
duidelijke financiële impuls om bosarealen 
door duurzaam gebruik op de lange termijn 
te handhaven, waarbij de waarde veel 
sterker moet worden gemeten aan de 
"ecologische diensten" en de sociale 
functies die al met al worden geleverd;

Or. en

Amendement 259
Rebecca Harms

Ontwerpresolutie
Paragraaf 89

Ontwerpresolutie Amendement

89. is van mening dat een 
compensatiestelsel tot op zekere hoogte uit 
CDM-projecten moet bestaan; pleit ervoor 
om in het kader van een mondiale markt 
voor CO2 vooral die landen die nog over 
grote natuurlijke bosgebieden beschikken 
een financiële impuls te geven om de 
commerciële waarde van de bossen 
werkelijk te handhaven; stelt voor om te 
onderzoeken of het in dat verband zinvol is 
om uitsluitend de nadruk te leggen op het 
tropisch regenwoud;

89. pleit ervoor om in het kader van een 
mondiale markt voor CO2 vooral die 
landen die nog over grote natuurlijke 
bosgebieden beschikken een financiële 
impuls te geven om de bossen werkelijk te 
handhaven; stelt voor om te onderzoeken 
of het in dat verband zinvol is om 
uitsluitend de nadruk te leggen op het 
tropisch regenwoud;

Or. en
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Amendement 260
Vittorio Prodi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 89

Ontwerpresolutie Amendement

89. is van mening dat een 
compensatiestelsel tot op zekere hoogte uit 
CDM-projecten moet bestaan; pleit ervoor 
om in het kader van een mondiale markt 
voor CO2 vooral die landen die nog over 
grote natuurlijke bosgebieden beschikken 
een financiële impuls te geven om de 
commerciële waarde van de bossen 
werkelijk te handhaven; stelt voor om te 
onderzoeken of het in dat verband zinvol 
is om uitsluitend de nadruk te leggen op 
het tropisch regenwoud;

89. is van mening dat een 
compensatiestelsel tot op zekere hoogte uit 
CDM-projecten moet bestaan; pleit ervoor 
om in het kader van een mondiale markt 
voor CO2 vooral die landen die nog over 
grote natuurlijke bosgebieden beschikken 
een financiële impuls te geven om de 
bossen werkelijk te handhaven, door 
erkenning van de jaarlijkse hoeveelheid 
koolstof die in een zorgvuldig beschermd 
bos wordt opgeslagen;

Or. en

Amendement 261
Jens Holm, Roberto Musacchio, Bairbre de Brún

Ontwerpresolutie
Paragraaf 89

Ontwerpresolutie Amendement

89. is van mening dat een 
compensatiestelsel tot op zekere hoogte uit 
CDM-projecten moet bestaan; pleit ervoor 
om in het kader van een mondiale markt 
voor CO2 vooral die landen die nog over 
grote natuurlijke bosgebieden beschikken 
een financiële impuls te geven om de 
commerciële waarde van de bossen 
werkelijk te handhaven; stelt voor om te 
onderzoeken of het in dat verband zinvol is 
om uitsluitend de nadruk te leggen op het 
tropisch regenwoud;

89. is van mening dat een 
compensatiestelsel, in het kader van een 
mondiale markt voor CO2, tot op zekere 
hoogte vooral moet bestaan uit die landen 
die nog over grote natuurlijke bosgebieden 
beschikken, teneinde deze landen in de 
gelegenheid te stellen de waarde van de 
bossen werkelijk te handhaven; stelt voor 
om te onderzoeken of het in dat verband 
zinvol is om uitsluitend de nadruk te 
leggen op het tropisch regenwoud;
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Or. en

Amendement 262
Vittorio Prodi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 90

Ontwerpresolutie Amendement

90. verzoekt de EU om samen met de 
internationale gemeenschap de nodige 
infrastructuur en 
satellietbewakingssystemen op te bouwen 
voor de duurzame bescherming van met 
name de tropische bossen; stelt voor om 
onder auspiciën van de Wereldbank een 
mondiaal fonds voor de opbouw van deze 
bewakingssystemen op te richten;

90. verzoekt de EU om samen met de 
internationale gemeenschap de nodige 
infrastructuur en systemen voor 
satellietbewaking en controle vanuit de 
lucht op te bouwen voor de duurzame 
bescherming van met name de tropische 
bossen; stelt voor om onder auspiciën van 
de Wereldbank een mondiaal fonds voor de 
opbouw van deze bewakingssystemen op te 
richten;

Or. en

Amendement 263
Nikolaos Vakalis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 92

Ontwerpresolutie Amendement

92. wijst er in dit verband ook op dat een 
eventuele aantasting door ongedierte in de 
Europese bossen door 
bewakingsprogramma's op tijd moet 
kunnen worden vastgesteld, zodat de 
nodige maatregelen kunnen worden 
genomen om de bossen te beschermen;

92. wijst er in dit verband ook op dat een 
eventuele aantasting door ongedierte in de 
Europese bossen door 
bewakingsprogramma's op tijd moet 
kunnen worden vastgesteld en dat een 
wetenschappelijke risicobeoordeling moet 
worden uitgevoerd van bosarealen die zijn 
blootgesteld aan hittegolven, bosbranden 
en droogte, zodat de nodige maatregelen 
kunnen worden genomen om de bossen te 
beschermen;

Or. en
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Amendement 264
Herbert Reul

Ontwerpresolutie
Paragraaf 92 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

92 bis. is van mening dat in de Europese 
Unie naast de instandhouding en 
uitbreiding van het bestand aan inheemse 
boomsoorten het uittesten van en de 
vermeerdering met uitheemse soorten die 
beter opgewassen zijn tegen de 
uitdagingen van de klimaatverandering, 
moeten worden bevorderd; 

Or. de

Amendement 265
Elisa Ferreira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 93

Ontwerpresolutie Amendement

93. is van mening dat de nationale 
bosinventarissen van de lidstaten een 
belangrijke bron van informatie zijn om te 
analyseren hoe de algehele toestand van 
het Europese bos is, en welke rol het als 
koolstofput kan spelen; verzoekt de 
Commissie om druk op de lidstaten uit te 
oefenen om de ingezamelde gegevens 
sneller te verwerken en te evalueren;

93. is van mening dat de nationale 
bosinventarissen van de lidstaten een 
belangrijke bron van informatie zijn om te 
analyseren hoe de algehele toestand van 
het Europese bos is, en welke rol het als 
koolstofput kan spelen; verzoekt de 
Commissie niet alleen om druk op de 
lidstaten uit te oefenen om de ingezamelde 
gegevens sneller te verwerken en te 
evalueren, maar ook om profijt te trekken 
uit de in de lidstaten bestaande beste 
praktijken;

Or. en
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Amendement 266
Riitta Myller, Åsa Westlund

Ontwerpresolutie
Paragraaf 93 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

93 bis. stelt vast dat hout, op grond van de 
eigenschappen van de levenscyclus van dit 
materiaal, een "groener" bouwelement is 
dan staal of beton, aangezien hout 
koolstofdioxide opslaat, de houtproductie 
veel minder energie vergt dan om het even 
welk alternatief en de bijproducten van 
hout kunnen worden gebruikt om 
hernieuwbare energie te produceren; stelt 
tevens vast dat het gebruik van hout als 
bouwmateriaal er mede voor zou zorgen 
dat koolstofemissies permanent uit de 
koolstofcyclus worden gehaald en dat 
wordt afgestapt van energie-intensieve 
materialen als beton;

Or. en

Amendement 267
Riitta Myller, Åsa Westlund

Ontwerpresolutie
Paragraaf 93 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

  93 ter. onderstreept dat de EU een 
duurzaam bosbeheer met bijzonder ruime 
sociale, economische en 
milieudoelstellingen ten uitvoer dient te 
leggen; stelt vast dat een duurzaam 
bosbeheer op de lange termijn moet leiden 
tot een verhoging van de 
koolstofvoorraden van de bossen; stelt 
tevens vast dat jonge, groeiende en goed 
beheerde bossen uitstekende 
koolstofputten zijn en is derhalve van 
oordeel dat ontboste gebieden opnieuw 
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moeten worden aangeplant teneinde de 
omgehakte bomen te vervangen; wijst 
tezelfdertijd op de noodzaak om oudere 
bossen te beschermen, aangezien zij een 
vitale rol spelen bij de instandhouding 
van de biodiversiteit;

Or. en

Amendement 268
Marian-Jean Marinescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 94

Ontwerpresolutie Amendement

94. stelt voor dat de wetenschap meer 
aandacht besteedt aan de bodem en er meer 
onderzoek komt naar de toestand ervan, om 
de erosie en het verloren gaan van 
landbouwgrond op tijd tegen te gaan;

94. stelt voor dat de wetenschap meer 
aandacht besteedt aan de bodem en er meer 
onderzoek komt naar de toestand ervan, om 
de erosie en het verloren gaan van 
landbouwgrond en biodiversiteit op tijd 
tegen te gaan;

Or. en

Amendement 269
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 94 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

94 bis. verzoekt de Raad om het 
gemeenschappelijk standpunt betreffende 
de richtlijn tot vaststelling van een kader 
voor de bescherming van de bodem goed 
te keuren en zodoende een volwaardig 
communautair instrument in het leven te 
roepen om de gevolgen van ontbossing, 
erosie en woestijnvorming te bestrijden;

Or. en
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Amendement 270
Vittorio Prodi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 95

Ontwerpresolutie Amendement

95. verzoekt de lidstaten om een beleid uit 
te werken voor de bodembescherming met 
de juiste bewerkingsmethodes, en daarbij 
rekening te houden met het belang voor de 
vruchtbaarheid van organische stoffen in 
de bodem en met het vermogen om water 
op te slaan en koolstof te binden;

95. verzoekt de lidstaten en de Commissie
om een beleid uit te werken voor de 
bodembescherming met de juiste 
bewerkingsmethodes, en daarbij rekening 
te houden met het belang voor de 
vruchtbaarheid van organische stoffen in 
de bodem en met het vermogen om water 
op te slaan en koolstof te binden;

Or. en

Amendement 271
Anders Wijkman

Ontwerpresolutie
Paragraaf 95

Ontwerpresolutie Amendement

95. verzoekt de lidstaten om een beleid uit 
te werken voor de bodembescherming met 
de juiste bewerkingsmethodes, en daarbij 
rekening te houden met het belang voor de 
vruchtbaarheid van organische stoffen in 
de bodem en met het vermogen om water 
op te slaan en koolstof te binden;

95. verzoekt de lidstaten om een beleid uit 
te werken voor de bodembescherming met 
de juiste bewerkingsmethodes, en daarbij 
rekening te houden met het belang voor de 
vruchtbaarheid van organische stoffen in 
de bodem en met het vermogen om water 
op te slaan en koolstof te binden; 
onderstreept dat de productie van biochar 
en de vermenging ervan met de bodem 
een veelbelovende methode is om koolstof 
uit de atmosfeer te halen en beveelt aan 
om beleidsmaatregelen te ontwikkelen die 
dergelijke praktijken aanmoedigen;

Or. en
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Amendement 272
Marian-Jean Marinescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 96

Ontwerpresolutie Amendement

96. wijst in dit verband op het belang van 
een aanpak van hele ecosystemen om de 
bodemerosie, de steppevorming, de 
woestijnvorming, branden en de invasie 
van vreemde soorten en rassen te 
vermijden of te verminderen;

96. wijst in dit verband op het belang van 
een aanpak van hele ecosystemen om de 
bodemerosie, het ontdooien van de 
permafrost, de steppevorming, de 
woestijnvorming, branden en de invasie 
van vreemde soorten en rassen te 
vermijden of te verminderen;

Or. en

Amendement 273
Vittorio Prodi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 96 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

96 bis. verzoekt de Commissie om 
rekening te houden met het dubbele 
voordeel dat verbonden is aan de 
omzetting van lignocellulosische biomassa 
in houtskool: deze methode voorziet in 
terugwinning van energie en zorgt ervoor 
dat houtskool wordt verspreid in de 
bodem, waar het de vruchtbaarheid 
bevordert door water op te vangen bij 
neerslag en dit vertraagd weer af te geven 
en ook als gastheer voor de 
bodemmicroflora; stelt vast dat de 
levensduur minstens enkele duizenden 
jaren bedraagt en kan worden beschouwd 
als een dubbele vastlegging, aangezien 
koolstof uit de atmosfeer wordt gehaald;

Or. en
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Amendement 274
Dan Jørgensen, Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez, Riitta Myller

Ontwerpresolutie
Paragraaf 97

Ontwerpresolutie Amendement

97. is van mening dat een strategische 
planning en een geïntegreerd waterbeheer, 
uitgaande van de huidige en toekomstige 
behoefte aan water, de sleutel vormen 
voor de omgang met de gevolgen van de 
klimaatverandering voor het beschikbare 
water;

97. is van mening dat een strategische 
planning en een geïntegreerd beheer van 
de watervoorraden op basis van een 
regeling inzake watervoorziening en een 
hiërarchie van gebruiksmogelijkheden 
van water de sleutel vormen voor de 
omgang met de gevolgen van de 
klimaatverandering voor de 
beschikbaarheid en de verscheidenheid 
van de watervoorraden;

Or. en

Amendement 275
Vittorio Prodi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 97

Ontwerpresolutie Amendement

97. is van mening dat een strategische 
planning en een geïntegreerd waterbeheer, 
uitgaande van de huidige en toekomstige 
behoefte aan water, de sleutel vormen voor 
de omgang met de gevolgen van de 
klimaatverandering voor het beschikbare 
water;

97. is van mening dat een strategische 
planning en een geïntegreerd waterbeheer, 
uitgaande van de huidige en toekomstige 
behoefte aan water, de sleutel vormen voor 
de omgang met de gevolgen van de 
klimaatverandering voor het beschikbare 
water; pleit, gelet op de toename van de 
neerslagintensiteit, voor een algemene 
bodemverzorging die het water zo lang 
mogelijk vasthoudt op de plaats waar het 
gevallen is, teneinde bodemerosie tegen te 
gaan en de aquifers bij te vullen;

Or. en
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Amendement 276
Anders Wijkman

Ontwerpresolutie
Paragraaf 98

Ontwerpresolutie Amendement

98. is van mening dat strategieën voor een 
verstandig en zuinig waterverbruik deel uit 
moeten maken van een geïntegreerd 
waterbeheer, en dat daarbij moet worden 
ingegaan op de mogelijkheid om 
regenwater in natuurlijke en kunstmatige 
reservoirs op te vangen, maar ook op de 
risico's en de gevolgen van droogte;

98. onderstreept dat strategieën voor een 
verstandig en zuinig waterverbruik deel uit 
moeten maken van een geïntegreerd 
waterbeheer; roept de Commissie op om te 
waarborgen dat het waterprijsbeleid uit de 
kaderrichtlijn water in de praktijk wordt 
gebracht; benadrukt dat de reële 
waterkosten niet alleen de financiële 
kosten maar ook de milieu- en 
hulpbronnenkosten moeten omvatten;

Or. en

Amendement 277
Dan Jørgensen, Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez, Evangelia Tzampazi, 
Riitta Myller

Ontwerpresolutie
Paragraaf 98

Ontwerpresolutie Amendement

98. is van mening dat strategieën voor een 
verstandig en zuinig waterverbruik deel uit 
moeten maken van een geïntegreerd 
waterbeheer, en dat daarbij moet worden 
ingegaan op de mogelijkheid om 
regenwater in natuurlijke en kunstmatige 
reservoirs op te vangen, maar ook op de 
risico's en de gevolgen van droogte;

98. is van mening dat strategieën voor een 
efficiënter, spaarzamer, verstandiger en 
zuiniger waterverbruik en 
voorlichtingscampagnes waarmee de 
consumenten worden aangezet tot een 
duurzaam waterverbruik deel uit moeten 
maken van een geïntegreerd beheer van de 
watervoorraden, en dat daarbij moet 
worden ingegaan op de mogelijkheid om 
regenwater in natuurlijke en kunstmatige 
reservoirs op te vangen, maar ook op de 
risico's en de gevolgen van overstromingen 
en droogten; pleit voor de bevordering van 
maatregelen die gericht zijn op de 
totstandbrenging van een effectieve 
hiërarchie van gebruiksmogelijkheden 
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van water en herinnert eraan dat het 
beheer van de watervoorraden bij 
voorkeur op een vraaggerichte aanpak 
dient te worden gebaseerd;

Or. en

Amendement 278
Adam Gierek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 98

Ontwerpresolutie Amendement

98. is van mening dat strategieën voor een 
verstandig en zuinig waterverbruik deel uit 
moeten maken van een geïntegreerd 
waterbeheer, en dat daarbij moet worden 
ingegaan op de mogelijkheid om 
regenwater in natuurlijke en kunstmatige 
reservoirs op te vangen, maar ook op de 
risico's en de gevolgen van droogtes;

98. is van mening dat strategieën voor een 
verstandig en zuinig waterverbruik deel uit 
moeten maken van een geïntegreerd 
waterbeheer, dat tevens voorziet in het 
reguleren van grote stromen in de 
Europese Unie op plaatsen waar dit tot 
dusver niet is gebeurd, en dat daarbij niet 
alleen moet worden ingegaan op de 
behoefte op de lange termijn om 
regenwater op te vangen in natuurlijke en 
kunstmatige reservoirs die het resultaat 
zijn van het voortdurend stijgende 
waterpeil in de rivieren, en op de 
bescherming tegen overstromingen, maar 
ook op de risico's en de gevolgen van 
droogtes;

Or. pl

Amendement 279
Riitta Myller

Ontwerpresolutie
Paragraaf 99

Ontwerpresolutie Amendement

99. verzoekt de Commissie om bij het 
waterbeheer de grensoverschrijdende 

99. verzoekt de Commissie om bij het 
waterbeheer de grensoverschrijdende 
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samenwerking te coördineren, vooral door 
netwerken te vormen en door onderzoek te 
financieren op het gebied van innovatieve 
technologieën voor het ontzilten van 
zeewater, voor nieuwe irrigatiesystemen en 
voor het verbruik van water in de 
landbouw en in de steden, maar ook door 
steun te geven aan proefprojecten om de 
schade door droogte of overstromingen te 
beperken;

samenwerking te coördineren, vooral door 
netwerken te vormen en door onderzoek te 
financieren op het gebied van innovatieve 
technologieën voor het waarborgen van 
een efficiënter waterverbruik, voor het 
ontzilten van zeewater, voor nieuwe 
irrigatiesystemen en voor het verbruik van 
water in de landbouw en in de steden, maar 
ook door steun te geven aan proefprojecten 
om de schade door droogte of 
overstromingen te beperken; pleit voor een 
snelle oprichting van de Europese 
waarnemingspost voor droogten, 
woestijnvorming, overstromingen en 
andere gevolgen van de 
klimaatverandering om informatie te 
kunnen verzamelen en een 
doeltreffendere reactie mogelijk te maken 
dankzij het systeem voor vroegtijdige 
waarschuwing;

Or. en

Amendement 280
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 99

Ontwerpresolutie Amendement

99. verzoekt de Commissie om bij het 
waterbeheer de grensoverschrijdende 
samenwerking te coördineren, vooral door 
netwerken te vormen en door onderzoek te 
financieren op het gebied van innovatieve 
technologieën voor het ontzilten van 
zeewater, voor nieuwe irrigatiesystemen en 
voor het verbruik van water in de 
landbouw en in de steden, maar ook door 
steun te geven aan proefprojecten om de 
schade door droogte of overstromingen te 
beperken;

99. verzoekt de Commissie om bij het 
waterbeheer de grensoverschrijdende 
samenwerking te coördineren, vooral door 
netwerken te vormen en door onderzoek te 
financieren op het gebied van innovatieve 
technologieën voor het ontzilten van 
zeewater, voor nieuwe irrigatiesystemen en 
voor het verbruik van water in de 
landbouw en in de steden, maar ook door 
steun te geven aan proefprojecten om de 
schade door droogte of overstromingen te 
beperken; pleit voor een snelle oprichting 
van de Europese waarnemingspost voor 
droogten en het systeem voor vroegtijdige 
waarschuwing;
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Or. en

Amendement 281
Dan Jørgensen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 99

Ontwerpresolutie Amendement

99. verzoekt de Commissie om bij het 
waterbeheer de grensoverschrijdende 
samenwerking te coördineren, vooral door 
netwerken te vormen en door onderzoek te 
financieren op het gebied van innovatieve 
technologieën voor het ontzilten van 
zeewater, voor nieuwe irrigatiesystemen en 
voor het verbruik van water in de 
landbouw en in de steden, maar ook door 
steun te geven aan proefprojecten om de 
schade door droogte of overstromingen te 
beperken;

99. verzoekt de Commissie om bij het 
waterbeheer de grensoverschrijdende 
samenwerking te coördineren, vooral door 
netwerken te vormen en door onderzoek te 
financieren op het gebied van innovatieve 
technologieën voor het waarborgen van 
een efficiënter waterverbruik, het ontzilten 
van zeewater, voor nieuwe 
irrigatiesystemen en voor het verbruik van 
water in de landbouw en in de steden, maar 
ook door steun te geven aan proefprojecten 
om de schade door droogte of 
overstromingen te beperken;

Or. en

Amendement 282
Elisa Ferreira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 99 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

99 bis. verzoekt de Commissie om 
rekening te houden met het sinds januari 
2000 van kracht zijnde "Verdrag inzake 
samenwerking voor de bescherming en 
het duurzaam gebruik van de Spaans-
Portugese stroomgebieden", als voorbeeld 
van een goede overeenkomst inzake 
waterbeheer;

Or. en
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Amendement 283
Marian-Jean Marinescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 99 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

99 bis. verzoekt de Commissie om een 
plan te ontwikkelen voor de bescherming 
van ijskappen en gletsjers;

Or. en

Amendement 284
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 99 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

99 bis. is van oordeel dat de lidstaten in 
hun waterbeleid rekening moeten houden 
met de beginselen van terugwinning van 
de kosten van waterdiensten en "de 
vervuiler betaalt" om op afdoende wijze 
aan te zetten tot een efficiënter gebruik 
van de watervoorraden;

Or. en

Amendement 285
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 100

Ontwerpresolutie Amendement

100. benadrukt dat het 
weerstandsvermogen van de visbestanden 
en van andere in zee levende organismen 

100. benadrukt dat het 
weerstandsvermogen van de visbestanden 
en van andere in zee levende organismen 
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niet alleen te lijden heeft onder de 
gevolgen van de klimaatverandering, maar 
ook onder de huidige visserijpraktijken;

niet alleen te lijden heeft onder de 
gevolgen van de klimaatverandering, maar 
ook onder bepaalde thans gebezigde
visserijpraktijken;

Or. en

Amendement 286
Marian-Jean Marinescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 103

Ontwerpresolutie Amendement

103. is van mening dat de invloed van de 
klimaatverandering op het milieu er toe 
zou kunnen leiden dat de aquacultuur ten 
dele moet worden verplaatst, wat weer 
nadelige financiële gevolgen voor de 
betrokken regio's heeft; waarschuwt echter 
voor de negatieve gevolgen van de 
mogelijke verplaatsing van de aquacultuur 
voor de betrokken ecosystemen, en pleit in 
dit verband voor het verplicht stellen van 
een effectbeoordeling;

103. is van mening dat de invloed van de 
klimaatverandering op het milieu er toe 
zou kunnen leiden dat de aquacultuur ten 
dele moet worden verplaatst, wat weer 
nadelige financiële gevolgen voor de 
betrokken regio's heeft; waarschuwt echter 
voor de negatieve gevolgen van de 
mogelijke verplaatsing van de aquacultuur 
en van overbevolking voor de betrokken 
ecosystemen, en pleit in dit verband voor 
het verplicht stellen van een 
effectbeoordeling;

Or. en

Amendement 287
Jens Holm, Roberto Musacchio, Bairbre de Brún

Ontwerpresolutie
Paragraaf 104

Ontwerpresolutie Amendement

104. erkent de afvalhiërarchie als 
leidmotief van het Europese afvalbeleid, 
wijst er echter op dat een strikte 
toepassing van deze hiërarchie met het 
oog op de klimaatbescherming niet altijd 
zinvol is;

104. erkent de afvalhiërarchie als 
leidmotief van het Europese afvalbeleid; 



AM\746192NL.doc 43/88 PE414.131v01-00

NL

Or. en

Amendement 288
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez, Riitta Myller, Justas Vincas Paleckis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 104

Ontwerpresolutie Amendement

104. erkent de afvalhiërarchie als 
leidmotief van het Europese afvalbeleid,
wijst er echter op dat een strikte 
toepassing van deze hiërarchie met het 
oog op de klimaatbescherming niet altijd 
zinvol is; 

104. erkent de afvalhiërarchie als 
leidmotief van het Europese afvalbeleid; 
roept de Commissie op om procentuele 
reductiedoelstellingen voor vermindering, 
hergebruik en recycling van afval vast te 
stellen; verzoekt om deze doelstellingen 
waar nodig te herzien en aan te scherpen; 

Or. en

Amendement 289
Riitta Myller

Ontwerpresolutie
Paragraaf 105

Ontwerpresolutie Amendement

105. stelt vast dat het vermijden van afval –
bijvoorbeeld door minder 
verpakkingsmateriaal te gebruiken – de 
beste mogelijkheid is om de directe 
emissies van de afvalverwerkende sector te 
verminderen;

105. stelt vast dat het vermijden van afval –
bijvoorbeeld door minder 
verpakkingsmateriaal te gebruiken – de 
beste mogelijkheid is om de directe 
emissies van de sector te verminderen; 
benadrukt evenwel dat het vermijden van 
afval op de lange termijn gepaard moet 
gaan met een verandering van de 
productiemethoden en de 
consumptiegewoonten;

Or. en
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Amendement 290
Karl-Heinz Florenz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 105

Ontwerpresolutie Amendement

105. stelt vast dat het vermijden van afval –
bijvoorbeeld door minder
verpakkingsmateriaal te gebruiken – de 
beste mogelijkheid is om de directe 
emissies van de afvalverwerkende sector te 
verminderen;

105. stelt vast dat het vermijden van afval –
bijvoorbeeld door een optimaal gebruik 
van verpakkingsmateriaal – de beste 
mogelijkheid is om de directe emissies van 
de afvalverwerkende sector te 
verminderen;

Or. de

Amendement 291
Markus Pieper

Ontwerpresolutie
Paragraaf 106

Ontwerpresolutie Amendement

106. benadrukt dat het voorsorteren van 
biologisch afval en de terugwinning van 
materiaal in hoge mate kunnen bijdragen 
aan het voorkomen van directe emissies 
van stortplaatsen;

106. benadrukt dat de gescheiden 
inzameling van biologisch afval en de 
terugwinning van materiaal in hoge mate 
kunnen bijdragen aan het voorkomen van 
directe emissies van stortplaatsen;

Or. en

Amendement 292
Markus Pieper

Ontwerpresolutie
Paragraaf 107

Ontwerpresolutie Amendement

107. vindt het zinvol om de directe 
emissies van de afvalsector te beperken 
door het vermijden van afvalvervoer over 
lange afstanden; is daarom van mening dat 

107. vindt het zinvol om, met het oog op 
de beperking van de directe emissies van 
de afvalsector, het potentiële CO2-effect 
van het afvalvervoer over lange afstanden 
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grensoverschrijdend afvalvervoer in de 
EU beperkt moet blijven tot aangrenzende 
regio's; is van mening dat de uitvoer uit 
de EU van materiaal dat kan worden 
teruggewonnen moet worden stopgezet, 
om de "uitvoer van emissies" te 
vermijden, en ervoor te zorgen dat 
waardevolle grondstoffen in de EU 
blijven;

te bestuderen, met als referentiepunt de 
dienovereenkomstige gegevens voor de 
markt en het vervoer van primaire 
hulpbronnen en de economische en 
milieudoelstellingen van de Europese 
Unie (bijvoorbeeld de EU-doelstellingen 
voor recycling); is daarom van mening dat 
geen nieuwe maatregelen kunnen worden 
voorgesteld zolang er geen evaluatie van 
de resultaten van voornoemde studie heeft 
plaatsgevonden en verzoekt de Commissie 
derhalve deze studie uit te voeren;

Or. en

Amendement 293
Karl-Heinz Florenz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 107

Ontwerpresolutie Amendement

107. vindt het zinvol om de directe 
emissies van de afvalsector te beperken 
door het vermijden van afvalvervoer over 
lange afstanden; is daarom van mening dat 
grensoverschrijdend afvalvervoer in de EU 
beperkt moet blijven tot aangrenzende 
regio's; is van mening dat de uitvoer uit de 
EU van materiaal dat kan worden 
teruggewonnen moet worden stopgezet, om 
de "uitvoer van emissies" te vermijden, en 
ervoor te zorgen dat waardevolle 
grondstoffen in de EU blijven;

107. vindt het zinvol om de directe 
emissies van de afvalsector te beperken 
door het vermijden van vervoer van 
ongesorteerd afval over lange afstanden; is 
daarom van mening dat 
grensoverschrijdend vervoer van gemengd 
huishoudelijk afval in de EU tot een 
minimum moet worden beperkt; is van 
mening dat de illegale uitvoer van 
materiaal dat kan worden teruggewonnen 
moet worden tegengegaan, om de "uitvoer 
van emissies" te vermijden, en ervoor te 
zorgen dat waardevolle grondstoffen in de 
EU blijven;

Or. de
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Amendement 294
Jens Holm, Roberto Musacchio, Bairbre de Brún

Ontwerpresolutie
Paragraaf 109

Ontwerpresolutie Amendement

109. beschouwt het gebruik van 
voorgesorteerd afval als energiebron, 
gecombineerd met 
warmtekrachtkoppeling met een strenge 
emissiecontrole, als een mogelijkheid voor 
het terugwinnen met hoog rendement van 
energie, om zo de indirecte uitstoot van 
broeikasgassen te verminderen en fossiele 
brandstof te vervangen;

Schrappen

Or. en

Amendement 295
Markus Pieper

Ontwerpresolutie
Paragraaf 109

Ontwerpresolutie Amendement

109. beschouwt het gebruik van 
voorgesorteerd afval als energiebron, 
gecombineerd met warmtekrachtkoppeling 
met een strenge emissiecontrole, als een 
mogelijkheid voor het terugwinnen met 
hoog rendement van energie, om zo de 
indirecte uitstoot van broeikasgassen te 
verminderen en fossiele brandstof te
vervangen;

109. beschouwt de terugwinning van 
energie uit restafval in speciale 
installaties voor de omzetting van afval in 
energie en het gebruik van voorgesorteerd 
afval als energiebron, inzonderheid
gecombineerd met warmtekrachtkoppeling 
met een strenge emissiecontrole, als een 
mogelijkheid voor het terugwinnen met 
hoog rendement van energie, om zo de 
indirecte uitstoot van broeikasgassen te 
verminderen en fossiele brandstof te 
vervangen;

Or. en
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Amendement 296
Nikolaos Vakalis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 109 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

109 bis. acht het van vitaal belang om het 
onderzoek naar en de ontwikkeling van 
verwerkingstechnieken en methoden voor 
bronnenbeheer te bevorderen en dringt 
aan op de onmiddellijke toepassing van 
nieuwe, innoverende technologieën op dit 
gebied;

Or. en

Amendement 297
Marian-Jean Marinescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 110 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

110 bis. is zich bewust van de 
verschillende manieren waarop de 
lidstaten met kernenergie omgaan en 
spoort de Commissie derhalve aan om 
bijzondere aandacht te besteden aan 
radioactief afval, met inachtneming van 
de gehele cyclus, teneinde de veiligheid te 
verbeteren;

Or. en

Amendement 298
Rebecca Harms

Ontwerpresolutie
Paragraaf 111
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Ontwerpresolutie Amendement

111. verzoekt de Commissie om te 
onderzoeken of de afvalsector kan worden 
opgenomen in de regeling voor de 
emissiehandel, en of CDM-projecten 
compatibel zijn;

Schrappen

Or. en

Amendement 299
Anneli Jäätteenmäki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 112

Ontwerpresolutie Amendement

112. verwijst naar zijn eisen in de 
bovengenoemde resolutie inzake het 
Groenboek van de Commissie over de 
aanpassing aan de klimaatverandering in 
Europa – mogelijkheden voor EU-actie, en 
verwacht de resultaten van de openbare 
raadpleging voor einde 2008, zoals door 
de Commissie aangekondigd;

112. verwijst naar zijn eisen in de 
bovengenoemde resolutie inzake het 
Groenboek van de Commissie over de 
aanpassing aan de klimaatverandering in 
Europa – mogelijkheden voor EU-actie, en 
verzoekt de Commissie om onverwijld het 
beloofde witboek te publiceren waarmee 
een gecoördineerd EU-breed kader in het 
leven zal worden geroepen voor het 
plannen van aanpassingsmaatregelen;

Or. en

Amendement 300
Chris Davies

Ontwerpresolutie
Paragraaf 112 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

112 bis. verzoekt de Commissie om in 
aansluiting op de publicatie van het 
aangekondigde witboek na te gaan in 
welke mate de bestaande communautaire 
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beleidsmaatregelen en -programma's een 
effectieve aanpassing in de hand werken 
en waarborgen dat de voorgestelde 
sectoriële aanpassingen onderling 
consistent zijn en elkaar niet 
tegenwerken;

Or. en

Amendement 301
Chris Davies

Ontwerpresolutie
Paragraaf 113

Ontwerpresolutie Amendement

113. benadrukt in dit verband nogmaals
dat het subsidiariteitsbeginsel naar behoren 
moet worden gerespecteerd, aangezien de 
regionale en plaatselijke overheden in 
Europa op basis van hun eigen 
ervaringen met de gevolgen van de 
klimaatverandering beter in staat zullen 
zijn om politieke antwoorden te geven;

113. benadrukt dat ofschoon het 
subsidiariteitsbeginsel naar behoren moet 
worden gerespecteerd en een sleutelrol 
moet worden toegekend aan de regionale 
en plaatselijke overheden, actie op 
Europees niveau van essentieel belang is 
om de resistentie van de biodiversiteit te 
waarborgen door het netwerk Natura 
2000 te versterken en doeltreffende 
aanpassingsmaatregelen op te nemen in 
het cohesiebeleid ,het landbouwbeleid en 
het water- en zeebeleid van de EU;

Or. en

Amendement 302
Guido Sacconi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 113

Ontwerpresolutie Amendement

113. benadrukt in dit verband nogmaals dat 
het subsidiariteitsbeginsel naar behoren 
moet worden gerespecteerd, aangezien de 
regionale en plaatselijke overheden in 

113. benadrukt in dit verband nogmaals dat 
het subsidiariteitsbeginsel naar behoren 
moet worden gerespecteerd, aangezien de 
regionale en plaatselijke overheden in 
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Europa op basis van hun eigen ervaringen 
met de gevolgen van de 
klimaatverandering beter in staat zullen 
zijn om politieke antwoorden te geven;

Europa, met name in de meest kwetsbare 
gebieden zoals de berg- of kustgebieden, 
op basis van hun eigen ervaringen met de 
gevolgen van de klimaatverandering beter 
in staat zullen zijn om politieke 
antwoorden te geven

Or. it

Amendement 303
Guido Sacconi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 114

Ontwerpresolutie Amendement

114. onderstreept nogmaals dat er een 
logisch verband en een goede coördinatie 
tussen alle aanpassingsmaatregelen op 
Europees niveau moeten bestaan, dat moet 
worden onderzocht of er synergie-effecten 
mogelijk zijn en dat er een Europees kader 
voor de planning van de
aanpassingsmaatregelen moet komen;

114. onderstreept nogmaals dat er een 
logisch verband en een goede coördinatie 
tussen alle aanpassingsmaatregelen op 
Europees niveau moeten bestaan, dat moet 
worden onderzocht of er synergie-effecten 
mogelijk zijn, onder meer ook in het kader 
van de aan specifieke regio's of 
grondgebieden gewijde, internationale 
overeenkomsten waarbij de Europese 
Gemeenschap partij is, en dat er een 
Europees kader voor de planning van de 
aanpassingsmaatregelen moet komen;

Or. it

Amendement 304
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 114 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

114 bis. onderstreept het belang van het 
door de Commissie gepubliceerde 
Groenboek over territoriale cohesie 
waarin wordt aangedrongen op een 
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geïntegreerde benadering van sectoriële 
beleidsmaatregelen om het gecombineerde 
territoriale effect van zowel 
communautaire als nationale en 
regionale beleidsacties te verbeteren; pleit 
derhalve voor een verbetering van de 
procedures van de structuurfondsen om 
hun aandeel in de klimaatmaatregelen 
nog te vergroten;

Or. en

Amendement 305
Peter Liese

Ontwerpresolutie
Paragraaf 114 bis (nieuw) (na titel "Gezondheid")

Ontwerpresolutie Amendement

114 bis. is uiterst verontrust over 
berichten van de WHO en andere erkende 
organisaties dat het aantal ziekten in 
verband met de klimaatverandering 
toeneemt;

Or. de

Amendement 306
Peter Liese

Ontwerpresolutie
Paragraaf 114 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

114 ter. benadrukt dat een toenemende 
klimaatverandering leidt tot de 
verspreiding van tropische ziekten in de 
gematigde zones, tot een toename van het 
aantal hitteslachtoffers en tot andere 
problemen waarmee een groot deel van de 
bevolking wordt geconfronteerd;
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Or. de

Amendement 307
Justas Vincas Paleckis, Riitta Myller

Ontwerpresolutie
Paragraaf 114 bis (nieuw) (na titel "Gezondheid")

Ontwerpresolutie Amendement

114 bis. onderstreept dat de aanwezigheid 
van groene zones in stedelijke gebieden 
belangrijk is voor de algemene 
volksgezondheid, de kwaliteit van de 
lucht, de koolstofafvang en het 
aanpakken van de klimaatverandering; 
verzoekt de Commissie, de lidstaten en de 
plaatselijke overheden om de bestaande 
groene zones in stedelijke gebieden in 
stand te houden en uit te breiden en 
nieuwe groene zones te ontwikkelen;

Or. en

Amendement 308
Michl Ebner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 115

Ontwerpresolutie Amendement

115. benadrukt de coördinerende rol van de 
EU, met name bij het opbouwen van 
alarmsystemen voor hittegolven, 
overstromingen en langdurige perioden van 
vorst, maar ook bij het verbeteren van de 
systematische inzameling van gegevens 
over gezondheid, ziektes, weer en milieu;

115. benadrukt de coördinerende rol van de 
EU, met name bij het opbouwen van 
systemen voor automatische of continue 
controle op vervuilende stoffen en 
alarmsystemen voor hittegolven, 
overstromingen en langdurige perioden van 
vorst, maar ook bij het verbeteren van de 
systematische inzameling van gegevens 
over gezondheid, ziektes, weer en milieu 
en statistieken;

Or. it
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Amendement 309
Antonios Trakatellis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 115 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

115 bis. benadrukt dat de 
klimaatverandering een cruciale rol speelt 
in de toegenomen prevalentie van 
bepaalde ziekten, ten gevolge van de 
onvermijdelijke veranderingen die zij in 
de ecosystemen teweegbrengt en die met 
name planten, insecten, protozoën, 
bacteriën en virussen treffen;

Or. en

Amendement 310
Antonios Trakatellis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 115 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

  115 ter. benadrukt dat het uitermate 
belangrijk is om specifiek inzicht te 
verwerven in de gevolgen van de 
klimaatverandering voor de menselijke 
gezondheid, inzonderheid met betrekking 
tot bepaalde infectieziekten en parasitaire 
aandoeningen;

Or. en

Amendement 311
Antonios Trakatellis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 115 quater (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

115 quater. benadrukt dat het 
volksgezondheidsprogramma voor de 
periode 2008-2013, waarin hoofdzakelijk 
aandacht wordt besteed aan de 
traditionele gezondheidsfactoren (dieet, 
roken, alcoholconsumptie en 
drugsgebruik), zich ook moet richten op 
bepaalde nieuwe uitdagingen voor de 
gezondheid en met name die 
milieufactoren moet aanpakken die het 
gevolg zijn van de klimaatverandering en 
van invloed zijn op de menselijke 
gezondheid;

Or. en

Amendement 312
Vittorio Prodi, John Bowis, Jules Maaten

Ontwerpresolutie
Paragraaf 115 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

115 bis. benadrukt dat de EU en het 
Europees Centrum voor ziektepreventie 
en -bestrijding een coördinerende rol 
moeten spelen bij het verstrekken van 
advies aan het grote publiek over het 
voorkomen van door insecten 
overgedragen ziekten door gebruik van 
met name beschermende kleding, 
bednetten en insectenwerende en 
insectenbestrijdende middelen;

Or. en
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Amendement 313
Rebecca Harms, Bart Staes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 115 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

115 bis. benadrukt dat de EU en het 
Europees Centrum voor ziektepreventie 
en -bestrijding een coördinerende rol 
moeten spelen bij het verstrekken van 
advies aan het grote publiek over het 
voorkomen van door insecten 
overgedragen ziekten; 

Or. en

Amendement 314
David Martin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 115 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

  115 bis. pleit voor de ontwikkeling van 
holistische, geïntegreerde methodologieën 
voor de evaluatie van klimaateffecten, 
kwetsbaarheid en kosteneffectieve 
aanpassing en van indicatoren die het 
succes van de responsmaatregelen meten, 
alsmede voor een betere EU-brede 
evaluatie van risico's, effecten en kosten 
en baten, zodat een vergelijking kan 
worden gemaakt tussen het effect van het 
nemen van aanpassingsmaatregelen en 
het achterwege laten daarvan;

Or. en
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Amendement 315
Vittorio Prodi, John Bowis, Bart Staes, Jules Maaten

Ontwerpresolutie
Paragraaf 116

Ontwerpresolutie Amendement

116. benadrukt de mogelijkheid om de 
paraatheid voor rampen, de openbare 
gezondheidszorg en de 
voorzorgsmaatregelen voor noodgevallen 
te verbeteren, in alle sectoren maatregelen 
ten gunste van de gezondheid te 
ondersteunen en informatiecampagnes te 
voeren, bijvoorbeeld door voorlichting 
over nieuwe gevaren voor de gezondheid, 
waarschuwingen en concrete tips over de 
preventie van besmetting te geven;

116. benadrukt de mogelijkheid om de 
paraatheid voor rampen, de openbare 
gezondheidszorg en de 
voorzorgsmaatregelen voor noodgevallen 
te verbeteren, in alle sectoren maatregelen 
ten gunste van de gezondheid te 
ondersteunen en informatiecampagnes te 
voeren, bijvoorbeeld door voorlichting 
over nieuwe gevaren voor de gezondheid, 
waarschuwingen en concrete tips over de 
preventie van besmetting te geven, 
inzonderheid met betrekking tot door 
insecten overgedragen ziekten en 
hittegolven;

Or. en

Amendement 316
Michl Ebner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 116

Ontwerpresolutie Amendement

116. benadrukt de mogelijkheid om de 
paraatheid voor rampen, de openbare 
gezondheidszorg en de 
voorzorgsmaatregelen voor noodgevallen 
te verbeteren, in alle sectoren maatregelen 
ten gunste van de gezondheid te 
ondersteunen en informatiecampagnes te 
voeren, bijvoorbeeld door voorlichting 
over nieuwe gevaren voor de gezondheid, 
waarschuwingen en concrete tips over de 
preventie van besmetting te geven;

116. benadrukt de mogelijkheid om de 
paraatheid voor rampen, de openbare 
gezondheidszorg en de 
voorzorgsmaatregelen voor noodgevallen 
te verbeteren, in alle sectoren maatregelen 
ten gunste van de gezondheid en voor 
preventie  te ondersteunen en 
informatiecampagnes te voeren, tijdens 
welke ook voorlichting dient te worden 
gegeven over de bestaande en nieuwe 
gevaren; 

Or. it
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Amendement 317
Antonios Trakatellis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 116 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

116 bis. stelt vast dat het van het grootste 
belang is om relevante gegevens over de 
gevolgen van de klimaatverandering voor 
de menselijke gezondheid te verzamelen 
en te evalueren om die gevolgen op 
doeltreffende wijze te kunnen aanpakken;

Or. en

Amendement 318
Riitta Myller, Dorette Corbey

Ontwerpresolutie
Paragraaf 116 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

116 bis. verzoekt de lidstaten om te 
voorzien in extra financiering voor 
gezondheidszorgsystemen, zodat de 
gevolgen van de klimaatverandering voor 
de gezondheid naar behoren kunnen 
worden aangepakt, aangezien de 
klimaatverandering ziektemigratie in de 
hand werkt en zodoende de 
gezondheidszorgsystemen onder druk zet;

Or. en

Amendement 319
Riitta Myller, Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 116 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

  116 bis. onderstreept dat tropische ziekten 
die gewoonlijk worden overgedragen door 
parasieten of muggen en andere 
ziekteverwekkers in tropische gebieden, 
zich ook kunnen voordoen op hogere 
geografische breedten en in hoger gelegen 
regio's en derhalve een nieuwe bedreiging 
vormen voor de menselijke gezondheid;

Or. en

Amendement 320
Riitta Myller, Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 116 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

116 ter. is van oordeel dat medisch en 
farmaceutisch onderzoek moet worden 
verricht met het oog op de ontwikkeling 
van geneesmiddelen en vaccins voor 
nieuwe ziekten, die tegen betaalbare 
prijzen ter beschikking van alle getroffen 
bevolkingsgroepen moeten worden 
gesteld; 

Or. en

Amendement 321
Riitta Myller, Dorette Corbey, Katerina Batzeli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 117

Ontwerpresolutie Amendement

117. is van mening dat Europa in de 
mondiale wedloop naar een economie met 
lage emissies een uitstekende 

117. is van mening dat Europa in de 
mondiale wedloop naar een economie met 
lage emissies een uitstekende 
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uitgangspositie heeft, en die moet benutten 
om een reeks van innovaties op gang te 
brengen, die in de eigenlijke geest van de 
Lissabonstrategie leiden tot nieuwe en 
concurrerende bedrijven en banen in de 
sector van de schone technologieën;

uitgangspositie heeft, en die moet benutten 
om een reeks van innovaties op gang te 
brengen, die in de eigenlijke geest van de 
Lissabonstrategie leiden tot nieuwe en 
concurrerende bedrijven en banen in de 
sectoren schone technologieën,
hernieuwbare energieën, groene 
ondernemingen en groene vaardigheden 
waarmee een eventueel verlies van banen 
in sectoren met hoge CO2-emissies kan 
worden gecompenseerd; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten om de 
structurele veranderingen in kaart te 
brengen die voortvloeien uit de 
tenuitvoerlegging van het klimaatbeleid 
en roept de Commissie op om regelmatig 
maatregelen voor te stellen ter 
ondersteuning van de hardst getroffen 
bevolkingsgroepen;

Or. en

Amendement 322
Riitta Myller, Dorette Corbey, Katerina Batzeli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 118

Ontwerpresolutie Amendement

118. waarschuwt dat wij de economische 
kans die de klimaatverandering en de 
politieke maatregelen om de gevolgen 
ervan te beperken met zich mee brengen 
niet mogen missen door zwartkijkerij, en 
dat wij in de mondiale concurrentie om 
efficiëntie, innovatie, grondstoffen, 
toekomsttechnologieën en markten niet 
aan het kortste eind mogen trekken;

118. waarschuwt dat wij de economische 
kans die de klimaatverandering en de 
politieke maatregelen om de gevolgen 
ervan te beperken met zich mee brengen 
niet mogen missen door zwartkijkerij, en 
acht het daarom des te belangrijker dat de 
sociale partners blijk geven van 
optimisme, aangezien zij rechtstreeks 
betrokken zullen zijn bij de stimulering 
van de economie en de mogelijkheden tot 
omscholing en re-integratie van 
werknemers die nadeel ondervinden van 
de aanpassing aan de klimaatverandering 
en de verzachting van de gevolgen ervan; 
is van oordeel dat een publieke en sociale 
consensus van cruciaal belang is om de 
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mondiale concurrentieslag om efficiëntie, 
innovatie, grondstoffen, 
toekomsttechnologieën en markten te 
winnen;

Or. en

Amendement 323
Riitta Myller, Evangelia Tzampazi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 119 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

119 bis. is van oordeel dat in 
samenwerking met de sociale partners 
maatregelen moeten worden genomen 
voor de ontwikkeling van mechanismen 
die gebaseerd zijn op een preventieve 
aanpak, teneinde te waarborgen dat de 
aanpassing en herstructurering van de 
arbeidsmarkt waartoe de 
klimaatverandering onvermijdelijk zal 
leiden op een vanuit sociaal oogpunt 
doeltreffende wijze geschiedt;

Or. en

Amendement 324
Rebecca Harms, Caroline Lucas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 120 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

120 bis. pleit voor de instelling van een 
raadgevend comité voor het klimaatbeleid 
van de EU waarvan ook de sociale 
partners deel uitmaken, teneinde een 
grotere betrokkenheid te waarborgen bij 
de ontwikkeling van beleidsmaatregelen 
ter bestrijding van de klimaatverandering;
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Or. en

Amendement 325
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 120 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

120 bis. roept de Commissie op om na te 
gaan - zolang er geen gelijk speelveld is -
hoe de industriële sector zijn economische 
kansen kan vergroten door een 
innoverende "klimaatvriendelijke"
industrie te ontwikkelen; en stelt daarom 
voor dat - in het kader van de WTO -
wordt nagedacht over tijdelijke 
maatregelen om de productie en uitvoer 
van klimaatvriendelijke producten en 
innovatieve technologieën te bevorderen;

Or. en

Amendement 326
Rebecca Harms, Caroline Lucas + Riitta Myller, Dorette Corbey

Ontwerpresolutie
Paragraaf 121

Ontwerpresolutie Amendement

121. doet een beroep op de sociale partners 
in de lidstaten om samen economische 
strategieën voor de verschillende sectoren 
uit te werken teneinde bestaande kansen in 
kaart te brengen en strategisch te benutten; 

121. doet een beroep op de sociale partners 
in de lidstaten en op Europees niveau om 
samen economische strategieën voor de 
verschillende sectoren uit te werken 
teneinde bestaande kansen in kaart te 
brengen en strategisch te benutten; 

Or. en
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Amendement 327
Elisa Ferreira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 121 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

121 bis. stelt vast dat de ervaring heeft 
geleerd dat het merendeel van de lasten 
voor rekening van de eindconsument zal 
komen en dat er wellicht een inflatoir 
effect zal ontstaan; onderstreept dat de 
klimaatverandering een sociaal en 
economisch duurzame aanpak vereist en 
dat alle initiatieven maatregelen moeten 
omvatten om de negatieve gevolgen voor 
kwetsbare sectoren/bevolkingsgroepen te 
compenseren;

Or. en

Amendement 328
Riitta Myller, Dorette Corbey

Ontwerpresolutie
Paragraaf 121 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

121 bis. dringt aan op stimulansen voor 
ondernemingen om groene technologieën 
te gebruiken, aangezien dat zal leiden tot 
nieuwe banen en een sterkere economie; 
onderstreept dat het Europees Sociaal 
Fonds gebruikt moet worden voor de 
tenuitvoerlegging van 
cofinancieringsprogramma's ter 
bevordering van de groene 
werkgelegenheid, teneinde werknemers 
om te scholen voor groene banen; stelt 
tevens voor om een deel van de ETS-
inkomsten te gebruiken voor het 
bevorderen van groene werkgelegenheid 
en het steunen van de kwetsbaarste 
groepen uit onze samenleving;
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Or. en

Amendement 329
David Martin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 122 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

122 bis. pleit voor onderzoek naar 
potentiële tendensen in de 
klimaatmigratie en de daarmee gepaard 
gaande druk op de lokale dienstverlening 
om te kunnen voorzien in procedures voor 
langetermijnplanning en risicobeheer;

Or. en

Amendement 330
Riitta Myller, Dorette Corbey

Ontwerpresolutie
Paragraaf 123 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

123 bis. beveelt de lidstaten aan om zich te 
bezinnen op manieren om de 
tenuitvoerlegging van schone en efficiënte 
energietechnologieën te bespoedigen, 
bijvoorbeeld via toekenning van 
rechtstreekse subsidies aan consumenten 
die investeren in technologieën zoals 
zonnepanelen, bodemwarmtepompen, 
luchtwarmtepompen, 
waterwarmtepompen en schonere 
haardkachels;

Or. en
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Amendement 331
Riitta Myller, Dorette Corbey en Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Ontwerpresolutie
Paragraaf 125

Ontwerpresolutie Amendement

125. pleit voor het oprichten van een 
Europees klimaatfonds of van 
vergelijkbare fondsen in de lidstaten, die 
zouden moeten worden gevoed uit de 
inkomsten van de veiling van de 
emissierechten, en beschouwt dit als een 
mogelijkheid om startkapitaal te vormen 
voor het financieren van het toekomstige 
klimaatbeleid, hoewel het op dit moment 
slechts in beperkte mate mogelijk is om de 
individuele maatregelen en de daarvoor 
nodige middelen te plannen;

Schrappen

Or. en

Amendement 332
Rebecca Harms, Caroline Lucas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 125

Ontwerpresolutie Amendement

125. pleit voor het oprichten van een 
Europees klimaatfonds of van 
vergelijkbare fondsen in de lidstaten, die 
zouden moeten worden gevoed uit de 
inkomsten van de veiling van de 
emissierechten, en beschouwt dit als een 
mogelijkheid om startkapitaal te vormen 
voor het financieren van het toekomstige 
klimaatbeleid, hoewel het op dit moment 
slechts in beperkte mate mogelijk is om de 
individuele maatregelen en de daarvoor 
nodige middelen te plannen;

125. pleit voor het oprichten van een 
Europees klimaatfonds of van 
vergelijkbare fondsen in de lidstaten, die 
zouden moeten worden gevoed uit de 
inkomsten van de veiling van de 
emissierechten, en beschouwt dit als een 
mogelijkheid om startkapitaal te vormen
voor het financieren van het toekomstige 
klimaatbeleid; is bovendien van oordeel 
dat het beginsel van solidariteit tussen 
zowel generaties als kwetsbare en 
kapitaalkrachtige burgers een sleutelrol 
moet spelen bij het gebruik van het fonds;

Or. en
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Amendement 333
Johannes Blokland

Ontwerpresolutie
Paragraaf 125

Ontwerpresolutie Amendement

125. pleit voor het oprichten van een 
Europees klimaatfonds of van 
vergelijkbare fondsen in de lidstaten, die 
zouden moeten worden gevoed uit de 
inkomsten van de veiling van de 
emissierechten, en beschouwt dit als een 
mogelijkheid om startkapitaal te vormen 
voor het financieren van het toekomstige 
klimaatbeleid, hoewel het op dit moment 
slechts in beperkte mate mogelijk is om de 
individuele maatregelen en de daarvoor 
nodige middelen te plannen;

125. pleit voor het oprichten van een 
Europees klimaatfonds of van 
vergelijkbare fondsen in de lidstaten, die 
zouden moeten worden gevoed uit een deel 
van de inkomsten van de veiling van de 
emissierechten, en beschouwt dit als een 
mogelijkheid om startkapitaal te vormen 
voor het financieren van het toekomstige 
klimaatbeleid, hoewel het op dit moment 
slechts in beperkte mate mogelijk is om de 
individuele maatregelen en de daarvoor 
nodige middelen te plannen;

Or. nl

Amendement 334
Riitta Myller, Dorette Corbey

Ontwerpresolutie
Paragraaf 126

Ontwerpresolutie Amendement

126. stelt voor om deze middelen op de 
kapitaalmarkt te gebruiken om ervoor te 
zorgen dat er geld terugstroomt naar de 
economische actoren en er een 
(her)investering in toekomsttechnologieën 
plaats kan vinden, waarbij wij het dus aan 
de markt overlaten om te bepalen welke 
technologieën in de toekomst zullen 
worden gebruikt om de doelstellingen van 
de klimaatbescherming op de middellange 
en lange termijn te bereiken, en dit niet in 
de wet vastleggen;

Schrappen

Or. en
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Amendement 335
Antonios Trakatellis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 126 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

126 bis. benadrukt met klem dat efficiënte 
oplossingen van het probleem inzake 
klimaatverandering op lange termijn ook 
zullen voortvloeien uit de 
wetenschappelijke innovatie zowel op het 
gebied van de energieproductie, de 
energieafzet en het energiegebruik als op 
andere aanverwante gebieden, waarmee 
de productie van broeikasgassen eens en 
voor altijd zal worden verminderd zonder 
nevenproblemen voor het milieu te 
veroorzaken;

Or. el

Amendement 336
Riitta Myller, Dorette Corbey

Ontwerpresolutie
Paragraaf 126 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

126 bis. stelt voor om vaker gebruik te 
maken van overheidsopdrachten en 
publiek-private samenwerkingsvormen 
om de innovatie op het gebied van nieuwe 
technologieën te bevorderen en te 
waarborgen dat deze technologieën tot de 
markt toetreden;

Or. en
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Amendement 337
Riitta Myller, Dorette Corbey

Ontwerpresolutie
Titel na paragraaf 127

Ontwerpresolutie Amendement

Intelligente computersystemen en 
informatie- en 
communicatietechnologieën

Schrappen

Or. en

Amendement 338
Anders Wijkman, Fiona Hall, John Bowis, Peter Liese, Satu Hassi, Rebecca Harms

Ontwerpresolutie
Paragraaf 129

Ontwerpresolutie Amendement

129. verzoekt de EU en haar lidstaten om 
in samenwerking met het bedrijfsleven, de 
consumenten, de overheid, de 
universiteiten en de onderzoeksinrichtingen 
de nodige aandacht te besteden aan het 
testen, bevestigen, invoeren en verder 
verspreiden van op computertechnologie 
en ICT gebaseerde methoden voor het 
verbeteren van de energie-efficiëntie –
met name betere elektriciteitsnetwerken, 
energiezuinige gebouwen en intelligente 
verlichting; 

129. verzoekt de EU en haar lidstaten om 
in samenwerking met het bedrijfsleven, de 
consumenten, de overheid, de 
universiteiten en de onderzoeksinrichtingen 
de nodige aandacht te besteden aan het 
testen, bevestigen, invoeren en verder 
verspreiden van op computertechnologie 
en ICT gebaseerde methoden voor 
dematerialisatie en het tot stand brengen 
van een veel grotere energie-efficiëntie –
met name door het verbeteren van de 
logistiek in het vrachtvervoer, vervanging 
van fysieke verplaatsingen door tele- en 
videoconferencing, betere 
elektriciteitsnetwerken, energiezuinige 
gebouwen en intelligente verlichting; 

Or. en
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Amendement 339
Anders Wijkman

Ontwerpresolutie
Paragraaf 129 bis (nieuw) (na titel "Financiering en begrotingskwesties")

Ontwerpresolutie Amendement

129 bis. benadrukt dat de financiële 
middelen die thans worden uitgetrokken 
voor de aanpassing aan de 
klimaatverandering, de verzachting van 
de gevolgen ervan en de technologische 
samenwerking volkomen ontoereikend 
zijn; toont belangstelling voor het voorstel 
om relevante geldstromen op gang te 
brengen dat vóór de 
klimaatonderhandelingen in Accra door 
sommige partijen bij het Raamverdrag 
van de Verenigde Naties inzake 
klimaatverandering, zoals Noorwegen en 
Mexico, is geformuleerd; roept de 
Commissie en de lidstaten op om een 
actievere rol te spelen in het 
financieringsdebat en zich uit te spreken 
over de huidige voorstellen ofwel zelf 
relevante alternatieven aan te dragen;

Or. en

Amendement 340
Markus Pieper

Ontwerpresolutie
Paragraaf 131

Ontwerpresolutie Amendement

131. verzoekt de Commissie om een 
inventaris op te maken van alle bestaande 
financiële instrumenten en hun betekenis 
voor de Europese doelstellingen voor de 
klimaatbescherming, en op basis van die 
klimaat-audit voorstellen te doen voor de 
toekomstige financiële kaders, zodat wij de 
begrotingslijnen kunnen aanpassen aan 

131. verzoekt de Commissie om een 
inventaris op te maken van alle bestaande 
financiële instrumenten en hun betekenis 
voor de Europese doelstellingen voor de 
klimaatbescherming, en op basis van die 
klimaat-audit voorstellen te doen voor de 
toekomstige financiële kaders, zodat wij in
de begrotingslijnen ruimte kunnen 
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de uitdagingen van het klimaatbeleid; scheppen voor klimaatbeleidsmaatregelen 
zonder echter bestaande 
beleidsdoelstellingen in gevaar te brengen 
of te belemmeren;

Or. de

Amendement 341
Catherine Guy-Quint, Dorette Corbey

Ontwerpresolutie
Paragraaf 131

Ontwerpresolutie Amendement

131. verzoekt de Commissie om een 
inventaris op te maken van alle bestaande 
financiële instrumenten en hun betekenis 
voor de Europese doelstellingen voor de 
klimaatbescherming, en op basis van die 
klimaat-audit voorstellen te doen voor de 
toekomstige financiële kaders, zodat wij de 
begrotingslijnen kunnen aanpassen aan de 
uitdagingen van het klimaatbeleid;

131. verzoekt de Commissie om een 
inventaris op te maken van alle bestaande 
financiële instrumenten en hun betekenis 
voor de Europese doelstellingen voor de 
klimaatbescherming, en op basis van die 
klimaat-audit voorstellen te doen voor de 
toekomstige financiële kaders, zodat wij de 
begrotingslijnen kunnen aanpassen aan de 
uitdagingen van het klimaatbeleid, zonder 
de mogelijkheid uit te sluiten om nieuwe 
fondsen op te richten en daarvoor 
bijgevolg nieuwe middelen te bestemmen;

Or. fr

Amendement 342
Catherine Guy-Quint, Dorette Corbey

Ontwerpresolutie
Paragraaf 131 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

  131 bis. herinnert er in deze context aan 
dat er voldoende middelen moeten worden 
uitgetrokken om de ontwikkelingslanden 
te steunen in hun inspanningen om beter 
te voldoen aan de strategieën om de 
koolstofuitstoot te verminderen en aan de 
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begeleidende maatregelen voor hun 
industriële en productiestructuur;

Or. fr

Amendement 343
Romana Jordan Cizelj

Ontwerpresolutie
Paragraaf 131 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

131 bis. verzoekt de Commissie de 
invoering van mechanismen te 
bevorderen, zoals verzekeringen, die 
bijdragen aan de bescherming van het 
publiek tegen de gevolgen van 
klimaatverandering;

Or. sl

Amendement 344
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Ontwerpresolutie
Paragraaf 132

Ontwerpresolutie Amendement

132. verzoekt de Raad om zich te 
verdiepen in het probleem van de niet 
gebruikte geoormerkte middelen in de 
begroting van de EU, zodat deze middelen 
eventueel kunnen worden gebruikt voor 
het klimaatbeleid;

Schrappen

Or. pl
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Amendement 345
Markus Pieper

Ontwerpresolutie
Paragraaf 132 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

132 bis. stelt voor om in toekomstige 
structuur- en landbouwprogramma's een 
klimaatcomponent op te nemen, die - om 
bureaucratie te vermijden - bij het 
algemeen milieubeleid moet worden 
ondergebracht;

Or. de

Amendement 346
Romana Jordan Cizelj

Ontwerpresolutie
Paragraaf 132 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

132 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten bij te dragen aan de 
ontwikkeling van schone technologieën, 
onder meer door middel van 
precommerciële inkoop;

Or. sl

Amendement 347
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Ontwerpresolutie
Paragraaf 133

Ontwerpresolutie Amendement

133. stelt voor om als begrotingsautoriteit 
samen met de Raad in de komende 
financiële vooruitzichten de hoogste 
prioriteit te geven aan de 

Schrappen
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klimaatverandering en aan de 
maatregelen voor het beperken ervan;

Or. pl

Amendement 348
Anders Wijkman

Ontwerpresolutie
Paragraaf 133

Ontwerpresolutie Amendement

133. stelt voor om als begrotingsautoriteit 
samen met de Raad in de komende 
financiële vooruitzichten de hoogste 
prioriteit te geven aan de 
klimaatverandering en aan de maatregelen 
voor het beperken ervan; 

133. stelt voor om als begrotingsautoriteit 
samen met de Raad in de komende 
financiële vooruitzichten de hoogste 
prioriteit te geven aan de 
klimaatverandering en aan de maatregelen 
voor het beperken ervan, onder meer door 
de flexibiliteit te vergroten en op die 
manier garanties te bieden voor een snelle 
beschikbaarstelling van financiële 
middelen bij klimaatrampen en 
onvoorziene uitdagingen; stelt in dit 
verband voor om nieuwe middelen vrij te 
maken uit diverse begrotingslijnen, zoals 
de humanitaire hulp bij klimaatrampen, 
de middelen van het gemeenschappelijk 
buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB), 
het stabiliteitsinstrument ten behoeve van 
de preventieve veiligheid of als reactie op 
klimaatgerelateerde dreigingen of 
conflicten die de veiligheid in gevaar 
brengen, en andere instrumenten voor 
externe actie indien van toepassing;

Or. en

Amendement 349
Catherine Guy-Quint, Dorette Corbey

Ontwerpresolutie
Paragraaf 133
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Ontwerpresolutie Amendement

133. stelt voor om als begrotingsautoriteit 
samen met de Raad in de komende 
financiële vooruitzichten de hoogste 
prioriteit te geven aan de 
klimaatverandering en aan de maatregelen 
voor het beperken ervan;

133. benadrukt dat het noodzakelijk is om 
als begrotingsautoriteit samen met de Raad 
in de komende financiële vooruitzichten de 
hoogste prioriteit te geven aan de 
klimaatverandering en aan de maatregelen 
voor het beperken ervan;

Or. fr

Amendement 350
Katerina Batzeli, Dorette Corbey

Ontwerpresolutie
Paragraaf 133 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

133 bis. stelt voor om de begroting in de 
toekomst op zodanige wijze te 
herstructureren dat het belang van de 
klimaatverandering beter tot zijn recht 
komt en alle voorgestelde groene 
beleidsmaatregelen worden gefinancierd, 
waarbij moet worden benadrukt dat een 
herverdeling van de huidige middelen 
ontoereikend is, zodat nieuwe middelen 
moeten worden vrijgemaakt;

Or. en

Amendement 351
Catherine Guy-Quint, Dorette Corbey

Ontwerpresolutie
Paragraaf 133 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

133 bis. roept de andere tak van de 
begrotingsautoriteit en de Commissie op 
een Europees fonds voor de 
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klimaatverandering op te richten, dat 
moet worden gefinancierd met de 
inkomsten uit de toekomstige regeling 
voor de handel in 
broeikasgasemissierechten en kan worden 
gebruikt ter ondersteuning van de 
aanpassing aan en het tegengaan van de 
klimaatverandering, alsook van energie-
efficiëntie en een duurzaam 
energiegebruik;

Or. fr

Amendement 352
Anders Wijkman, Peter Liese, Satu Hassi, Rebecca Harms

Ontwerpresolutie
Paragraaf 133 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

133 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om dringend nieuwe, 
innoverende financiële mechanismen aan 
te nemen die een snelle tenuitvoerlegging 
van zowel interne als externe 
klimaatmaatregelen waarborgen, met 
inbegrip van het oormerken van de 
inkomsten uit de veiling van de 
emissierechten van de EU en het 
gezamenlijke voorstel van de Commissie 
en de Wereldbank om een wereldwijd 
financieringsmechanisme voor het 
klimaat op te zetten dat is gebaseerd op 
het beginsel van vroegtijdige steun;

Or. en

Amendement 353
Dorette Corbey

Ontwerpresolutie
Titel na paragraaf 133
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Ontwerpresolutie Amendement

Onderwijs, opleiding en voorlichting Onderwijs, opleiding, rapportering, 
etikettering en voorlichting 

Or. en

Amendement 354
Rebecca Harms, Caroline Lucas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 134

Ontwerpresolutie Amendement

134. verzoekt de bevoegde instanties in de 
lidstaten om nieuwe beroepen te definiëren 
en de beroepsopleiding in de praktijk, maar 
ook de opleiding in het beroepsonderwijs 
op alle niveaus en aan universiteiten, aan te 
passen aan het feit dat de 
klimaatverandering en de gevolgen 
daarvan leiden tot een snellere verandering 
van de economische structuren, wat 
specifieke uitdagingen voor de 
arbeidsmarkt met zich meebrengt;

134. verzoekt de bevoegde instanties in de 
lidstaten om nieuwe beroepen te definiëren 
en de beroepsopleiding in de praktijk, maar 
ook de opleiding in het beroepsonderwijs 
op alle niveaus en aan universiteiten, aan te 
passen aan het feit dat de 
klimaatverandering en de gevolgen 
daarvan leiden tot een snellere verandering 
van de economische structuren, wat 
specifieke uitdagingen voor de 
arbeidsmarkt met zich meebrengt; en stelt 
ook voor om regelmatig te onderzoeken of 
er vraag is naar nieuwe vaardigheden;

Or. en

Amendement 355
Rebecca Harms, Caroline Lucas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 134 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

134 bis. erkent dat werknemers en hun 
vertegenwoordigers een belangrijke rol 
spelen bij de "vergroening" van bedrijven 
en werkplekken, op zowel nationaal als 
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transnationaal niveau, en roept de 
Commissie op om de ontwikkeling, 
uitwisseling en verspreiding van beste 
praktijken te ondersteunen;

Or. en

Amendement 356
Dorette Corbey, Riitta Myller, Matthias Groote, Karl-Heinz Florenz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 135

Ontwerpresolutie Amendement

135. is van mening dat 
energiebesparingen, energie-efficiëntie en 
het gebruik van hernieuwbare 
energiebronnen beslist nog veel meer in 
het bewustzijn en het dagelijks leven van 
de burgers moeten doordringen, en pleit 
daarom voor algemene en eenvoudige 
normen voor de energie-efficiëntie in het 
dagelijks leven;

135. verzoekt de Commissie om 
communicatiestrategieën te ontwikkelen 
en op die manier aan het grote publiek 
informatie te verschaffen over de studie 
van de klimaatverandering (uitgaande 
van de jongste IPCC-bevindingen), 
strategieën voor energiebesparing, 
maatregelen voor energie-efficiëntie en 
het gebruik van hernieuwbare 
energiebronnen, en stelt bovendien voor 
om in het kader van de 
jongerenuitwisselingsprogramma's van de 
EU aandacht te besteden aan 
gemeenschappelijke 
voorlichtingsprojecten betreffende de 
klimaatverandering, en verzoekt de 
Commissie daarom om jaarlijks via de 
Eurobarometer een onderzoek op 
Europees niveau te laten uitvoeren naar 
de standpunten en de ideeën van de 
burgers ten aanzien van de 
klimaatverandering, en pleit bovendien
voor algemene en eenvoudige normen voor 
de energie-efficiëntie in het dagelijks 
leven;

Or. en
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Amendement 357
Michl Ebner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 135

Ontwerpresolutie Amendement

135. is van mening dat energiebesparingen, 
energie-efficiëntie en het gebruik van 
hernieuwbare energiebronnen beslist nog 
veel meer in het bewustzijn en het 
dagelijks leven van de burgers moeten 
doordringen, en pleit daarom voor 
algemene en eenvoudige normen voor de 
energie-efficiëntie in het dagelijks leven;

135. is van mening dat energiebesparingen, 
energie-efficiëntie en het gebruik van 
hernieuwbare energiebronnen beslist nog 
veel meer in het bewustzijn en het 
dagelijks leven van de burgers moeten 
doordringen, en pleit daarom voor 
algemene en eenvoudige normen voor de 
energie-efficiëntie in het dagelijks leven, 
alsmede voor het creëren van prikkels
(bijvoorbeeld van fiscale aard) voor een 
verantwoord energieverbruik;

Or. de

Amendement 358
Dorette Corbey

Ontwerpresolutie
Paragraaf 136

Ontwerpresolutie Amendement

136. verzoekt de lidstaten om samen met 
de elektriciteitsleveranciers een dialoog 
met de bevolking te voeren om de publieke 
opinie ervan te overtuigen dat het voor het 
energiebeleid en voor het klimaatbeleid 
nodig is dat de energie-efficiëntie wordt 
verhoogd door het gebruik van moderne 
elektriciteitscentrales op fossiele 
brandstoffen, en daarbij ook in te gaan op 
het afvangen en opslaan van CO2 (CCS);

136. verzoekt de lidstaten om samen met 
de elektriciteitsleveranciers een dialoog 
met de bevolking te voeren om de publieke 
opinie ervan te overtuigen dat het voor het 
energiebeleid en voor het klimaatbeleid 
nodig is om gratis energieaudits aan te 
bieden en de burgers in de gelegenheid te 
stellen hun energieverbruik en 
emissieniveau te beteugelen;

Or. en
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Amendement 359
Dorette Corbey

Ontwerpresolutie
Paragraaf 137

Ontwerpresolutie Amendement

137. verwijst naar geslaagde projecten 
zoals de "autovrije dag" in het kader van de 
"Europese week van de mobiliteit", en 
benadrukt dat het nodig is de burgers 
ideeën aan de hand te doen over hun 
mobiliteit in de stad, te proberen ze aan het 
denken te zetten over hun gedrag als 
verkeersdeelnemer in hun stad, en het 
begrip "individuele mobiliteit" niet te 
beperken tot het gebruik van de eigen auto, 
maar alle vormen van individuele 
mobiliteit in steden en agglomeraties hier 
onder te laten vallen, zoals lopen, fietsen, 
carsharing, carpooling, taxi's en openbaar 
vervoer;

137. roept de Commissie op om informatie 
over geslaagde projecten zoals de 
"autovrije dag" in het kader van de 
"Europese week van de mobiliteit" te delen 
met de burgers en de lidstaten, en 
benadrukt dat het nodig is de burgers 
ideeën aan de hand te doen over hun 
mobiliteit in de stad, te proberen ze aan het 
denken te zetten over hun gedrag als 
verkeersdeelnemer in hun stad, en het 
begrip "individuele mobiliteit" niet te 
beperken tot het gebruik van de eigen auto, 
maar alle vormen van individuele 
mobiliteit in steden en agglomeraties hier 
onder te laten vallen, zoals lopen, fietsen, 
carsharing, carpooling, taxi's en openbaar 
vervoer;

Or. en

Amendement 360
Michl Ebner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 139

Ontwerpresolutie Amendement

139. benadrukt met name de mogelijkheid 
om de burgers ter plaatse te informeren, te 
raadplegen en bij de besluitvorming te 
betrekken, en moedigt steden en 
agglomeraties aan om te streven naar 
specifieke verminderingsdoelstellingen en 
daarvoor innovatieve plaatselijke 
financieringsprogramma's in het leven te 
roepen; 

139. benadrukt met name de mogelijkheid 
om de burgers ter plaatse te informeren, te 
raadplegen en bij de besluitvorming te 
betrekken, en moedigt steden, regio's en 
agglomeraties aan om te streven naar 
specifieke verminderingsdoelstellingen en 
daarvoor innovatieve plaatselijke en 
regionale financieringsprogramma's met 
ondersteuning van de overheid in het 
leven te roepen; 
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Or. de

Amendement 361
Karl-Heinz Florenz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 139 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

139 bis. verzoekt de lidstaten om met het 
oog op de bewustmaking van de burgers 
in de respectieve bouwvoorschriften de 
bepaling op te nemen dat burgers die een 
bouwvergunning aanvragen, uitvoerig 
worden geïnformeerd over de vraag welke 
mogelijkheden ter plaatse bestaan voor 
het gebruik van hernieuwbare energie;

Or. de

Amendement 362
David Martin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 140

Ontwerpresolutie Amendement

140. stelt plaatselijke en regionale 
overheden, districten, wijken en 
gemeentes, maar vooral openbare 
instellingen, scholen en opvangcentra voor 
kinderen en jongeren voor om 
"energiebesparingswedstrijden" te houden, 
om de burgers beter bewust te maken van 
de mogelijke besparingen, ze inspraak te 
geven en kennis over te dragen;

140. stelt plaatselijke en regionale 
overheden, districten, wijken en 
gemeentes, maar vooral openbare 
instellingen, scholen en opvangcentra voor 
kinderen en jongeren voor om 
"energiebesparingswedstrijden" te houden, 
en lokale campagnes op te zetten met 
nationale en Europese 
financieringssteun, om de burgers beter 
bewust te maken van de mogelijke 
besparingen, ze inspraak te geven en 
kennis over te dragen;

Or. en
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Amendement 363
Dorette Corbey, Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 141

Ontwerpresolutie Amendement

141. stelt voor dat de Commissie een 
Europees jaar van de efficiënte omgang 
met hulpbronnen uitroept, zodat de burgers 
op alle politieke niveaus te horen krijgen 
hoe belangrijk dit onderwerp is, en dat wij 
de klimaatverandering aangrijpen om een 
intensief debat te voeren over de 
beschikbaarheid van en de omgang met 
hulpbronnen;

141. stelt voor dat de Commissie een 
Europees jaar van de efficiënte omgang 
met energie en hulpbronnen uitroept, zodat 
de burgers op alle politieke niveaus te 
horen krijgen hoe belangrijk dit onderwerp 
is, en dat wij de klimaatverandering 
aangrijpen om een intensief debat te voeren 
over de beschikbaarheid van en de omgang 
met hulpbronnen; verzoekt de Commissie 
en de lidstaten om energiearmoede te 
bestrijden en te zorgen voor de 
totstandkoming van een 
waterbesparingscultuur door 
bewustmakende onderwijsprogramma's 
ten uitvoer te leggen waarin wordt 
aangedrongen op het belang van 
waterbesparing; verzoekt de Commissie 
na te gaan of het mogelijk is om een 
netwerk van steden op te richten voor het 
bevorderen van een duurzaam 
waterverbruik, met uitwisseling van goede 
praktijken en gezamenlijke uitvoering van 
proefprojecten;

Or. en

Amendement 364
Rebecca Harms, Caroline Lucas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 141 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

141 bis. erkent dat de EU moet overwegen 
hoe de totale productie en consumptie van 
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veeteeltproducten kan worden 
teruggebracht om de uitstoot van 
voedingsgerelateerde broeikasgassen te 
beperken;

Or. en

Amendement 365
Dorette Corbey

Ontwerpresolutie
Paragraaf 142

Ontwerpresolutie Amendement

142. is van mening dat de EU het 
bewustzijn moet bevorderen dat de 
toegang tot voldoende drinkwater niet 
vanzelfsprekend is;

Schrappen

Or. en

Amendement 366
Dorette Corbey, Åsa Westlund

Ontwerpresolutie
Paragraaf 143

Ontwerpresolutie Amendement

143. beschouwt reclame en 
productinformatie als een belangrijk 
instrument om de consument duidelijk te 
maken wat de milieukosten van een 
consumptieproduct zijn en het 
consumptiegedrag te veranderen; 
waarschuwt echter voor greenwashing, en 
verzoekt de nationale en Europese 
industriefederaties om een reclamecodex
voor de eigen branche uit te werken, 
waarin misleidende reclame en valse 
verklaringen over de gevolgen van 
producten voor het milieu worden 
veroordeeld, en om zich te houden aan de 

143. beschouwt reclame en 
productinformatie als een belangrijk 
instrument om de consument duidelijk te 
maken wat de milieukosten van een 
consumptieproduct zijn en het 
consumptiegedrag te veranderen; 
waarschuwt echter voor greenwashing, en 
verzoekt de Commissie en de lidstaten om, 
in overleg met de Europese 
industriefederaties, een reclame- en 
etiketteringscodex voor de eigen branche 
uit te werken, waarin misleidende reclame 
en valse verklaringen over de gevolgen van 
producten voor het milieu worden 
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bestaande Europese voorschriften inzake 
reclame;

veroordeeld, en om zich te houden aan de 
bestaande Europese voorschriften inzake 
reclame en etikettering;

Or. en

Amendement 367
Rebecca Harms, Caroline Lucas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 144

Ontwerpresolutie Amendement

144. is van mening dat in de dialoog met 
de burgers en met de detailhandel vooral 
reclame moet worden gemaakt voor 
regionale producten en seizoenproducten, 
en dat daarbij moet worden overwogen om 
de consumenten informatie over de 
productiemethode van vlees te geven, om 
ze te helpen bij hun keuze en op die manier 
te wijzen op de gevolgen van de intensieve 
veeteelt voor het klimaat;

144. is van mening dat in de dialoog met 
de burgers en met de detailhandel vooral 
reclame moet worden gemaakt voor 
regionale producten en seizoenproducten, 
en dat daarbij moet worden overwogen om 
de consumenten informatie over de 
productiemethode van vlees te geven, met 
name via verplichte etikettering, om ze te 
helpen bij hun keuze en op die manier te 
wijzen op de gevolgen van de intensieve 
veeteelt voor het klimaat;

Or. en

Amendement 368
Jens Holm, Roberto Musacchio

Ontwerpresolutie
Paragraaf 144 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

144 bis. is van oordeel dat de burgers 
beter bewust moeten worden gemaakt van 
het feit dat het terugschroeven van de 
productie en consumptie van vlees en 
melkproducten zou leiden tot een daling 
van de uitstoot van broeikasgassen en een 
vermindering van het risico op bepaalde 
vormen van kanker, hartaandoeningen en 
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zwaarlijvigheid;

Or. en

Amendement 369
Dorette Corbey

Ontwerpresolutie
Paragraaf 146

Ontwerpresolutie Amendement

146. verwelkomt de initiatieven van grote 
ondernemingen om samen met het 
personeel en de leveranciers uit de 
middenstand te streven naar de 
verminderingsdoelstellingen van het eigen 
bedrijf en via communicatiestrategieën in 
het openbaar reclame te maken voor 
duurzame productie- en 
consumptiepatronen; moedigt de 
ondernemersorganisaties in de lidstaten en 
op het Europese niveau aan om duurzame 
bedrijfspraktijken als een bijzonder en 
uniek verkoopargument te gebruiken;

146. verwelkomt de initiatieven van grote 
ondernemingen om samen met het 
personeel en de leveranciers uit de 
middenstand te streven naar de 
verminderingsdoelstellingen van het eigen 
bedrijf en via communicatiestrategieën in 
het openbaar reclame te maken voor 
duurzame productie- en 
consumptiepatronen; moedigt de 
ondernemersorganisaties in de lidstaten en 
op het Europese niveau aan om duurzame 
bedrijfspraktijken als een bijzonder en 
uniek verkoopargument te gebruiken; 
beveelt de Commissie aan om maatregelen 
voor te stellen die alle commerciële en 
niet-commerciële instanties verplichten 
om jaarlijks publiekelijk verslag uit te 
brengen over zowel de uitstoot van 
broeikasgassen als de inkomsten uit 
transacties in het kader van de regeling 
voor de emissiehandel;

Or. en

Amendement 370
Dorette Corbey, Riitta Myller, Justas Vincas Paleckis, Åsa Westlund

Ontwerpresolutie
Titel na paragraaf 146 (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

Actieprogramma ter bestrijding van de 
klimaatverandering voor de periode 2009-
2014

Or. en

Amendement 371
Dorette Corbey, Riitta Myller, Justas Vincas Paleckis, Åsa Westlund

Ontwerpresolutie
Paragraaf 146 bis (nieuw) (na de nieuwe titel)

Ontwerpresolutie Amendement

146 bis. pleit voor een actieprogramma ter 
bestrijding van de klimaatverandering 
voor de periode 2009-2014 dat als volgt 
ten uitvoer moet worden gelegd:
Op Europees niveau moeten de 
Commissie en de lidstaten:
1. een lokale en mondiale voortrekkersrol 
vervullen door nu reeds actie te 
ondernemen ter bestrijding van de 
klimaatverandering,
2. een EU-breed supernetwerk 
ontwikkelen, financieren en ten uitvoer 
leggen dat toegankelijk is voor alle 
soorten elektriciteitsleveranciers,
3. een efficiënte en duurzame 
vervoersinfrastructuur opzetten en 
bekostigen die voorziet in een daling van 
de koolstofemissies en ruimte biedt voor 
waterstoftechnologie en investeringen in 
hogesnelheidsspoorwegen,
4. nieuwe communicatietechnologieën 
ontwikkelen om de burgers beter bewust 
te maken en hen tegelijkertijd aan te 
sporen om het emissieniveau op 
betaalbare wijze terug te dringen, 
bijvoorbeeld door informatie te 
verstrekken over het koolstofgehalte van 
producten en diensten,
5. wetgevingsinstrumenten ontwikkelen 
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die alle industriële sectoren aanmoedigen 
om in de strijd tegen de 
klimaatverandering een leidinggevende 
positie in te nemen, waarbij in de eerste 
plaats moet worden aangedrongen op 
transparantie inzake koolstofemissies,
6. de agenda van Lissabon, de sociale 
agenda en het klimaatbeleid beter op 
elkaar afstemmen;
Het Europees Parlement zou het op prijs 
stellen als de lokale overheden goede 
praktijken zouden ontwikkelen en 
uitwisselen voor:
1. het nemen van maatregelen voor 
energie-efficiëntie ter bestrijding van de 
energiearmoede, om tegemoet te komen 
aan de doelstelling van nulenergie in 
particuliere, commerciële en openbare 
gebouwen,
2. recycling en hergebruik van afval: 
bijvoorbeeld door een infrastructuur voor  
inzamelpunten te ontwikkelen,
3. het ontwikkelen van een infrastructuur 
voor personenvoertuigen met een laag 
emissieniveau door toepassing van 
hernieuwbare energieën en het invoeren 
van stimulansen voor de ontwikkeling van  
voertuigen voor het openbaar vervoer die 
geen schadelijke stoffen uitstoten 
(nulemissie),
4. het bevorderen van een duurzamere 
mobiliteit in steden en
plattelandsgebieden,
5. het toepassen van 
aanpassingsmaatregelen;

Or. en

Amendement 372
Adam Gierek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 147
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Ontwerpresolutie Amendement

147. benadrukt dat de klimaatverandering 
en de gevolgen daarvan pas op de lange 
termijn zichtbaar worden, dat daarom 
politieke maatregelen op de lange termijn 
moeten worden genomen en dat de 
strategische beslissingen die daaraan ten 
grondslag liggen consequent moeten 
worden uitgevoerd, en niet ondergeschikt 
mogen worden gemaakt aan politieke 
doelen op de korte termijn;

147. benadrukt dat de klimaatverandering 
en de gevolgen daarvan pas op de lange 
termijn zichtbaar worden, dat daarom 
politieke en educatieve maatregelen op de 
lange termijn moeten worden genomen en 
dat de strategische beslissingen consequent 
moeten worden uitgevoerd, en niet 
ondergeschikt mogen worden gemaakt aan 
politieke doelen op de korte termijn; pleit 
voor de bevordering van een levensstijl en 
een consumptiepatroon die in 
overeenstemming zijn met de noodzaak 
om een duurzame ontwikkeling tot stand 
te brengen;

Or. pl

Amendement 373
Anders Wijkman, Fiona Hall, Peter Liese, John Bowis, Satu Hassi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 147 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

147 bis. erkent dat de concentratie van 
broeikasgassen in de atmosfeer wellicht 
reeds te hoog is, zodat wij ons uiterste best 
moeten doen om koolstof uit de atmosfeer 
te verwijderen via de vastlegging van CO2
uit biomassa, met inbegrip van het 
gebruik van biochar;

Or. en

Amendement 374
Karl-Heinz Florenz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 149 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

149 bis. verzoekt de verantwoordelijke 
diensten van het Europees Parlement om 
binnen drie maanden nadat dit verslag is 
aangenomen, een algemeen toegankelijke 
leesbare versie van het verslag op te 
stellen en te publiceren;

Or. de

Amendement 375
Herbert Reul

Ontwerpresolutie
Bijlage B - streepje 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- Resolutie van 26 september 2007 over 
conventionele energiebronnen en 
energietechnologie

Or. de

Amendement 376
Liam Aylward

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

35 bis. roept de overheidsinstanties op om 
het voorbeeld te geven en aan te tonen dat 
renovaties wel degelijk kosteneffectief 
kunnen zijn via de procedures voor het 
plaatsen van overheidsopdrachten;

Or. en
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Amendement 377
Liam Aylward

Ontwerpresolutie
Paragraaf 38 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

38 bis. is van oordeel dat de lidstaten het 
gebruik van certificaten voor energie-
efficiëntie moeten verbeteren en 
uitbreiden en de aanbevelingen moeten 
koppelen aan financiële stimulansen;

Or. en
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