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 Politieke principes

Amendement 1
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Compromisamendement ter vervanging van amendement 1

Ontwerpresolutie
Paragraaf -1 (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

-1. herinnert aan zijn bovengenoemde 
resolutie van 21 mei 2008, en met name 
het feit dat alle inspanningen om de 
emissies af te remmen erop gericht dienen 
te zijn om ruim onder de doelstelling van 
het beperken van de wereldwijde 
temperatuurstijging tot minder dan 2°C te 
blijven, aangezien een dergelijk niveau 
van opwarming al ernstige gevolgen zou 
hebben voor onze samenleving en 
individuele leefgewoonten, en ook 
belangrijke veranderingen in de 
ecosystemen en watervoorraden tot gevolg 
zou hebben; maakt zich grote zorgen over 
het feit dat, zoals uit een groot aantal 
recente wetenschappelijke studies blijkt, 
de negatieve effecten van de 
klimaatverandering zowel sneller 
optreden als ernstiger zijn dan eerder 
werd gedacht; verzoekt daarom de 
Commissie de jongste wetenschappelijke 
bevindingen nauwlettend te volgen en te 
analyseren, om te beoordelen of via de 
EU-doelstelling van 2°C nog steeds de 
doelstelling gevaarlijke 
klimaatverandering te voorkomen zou 
worden gehaald;

Or. en

Amendement 2
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
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Aylward, Johannes Blokland
Compromisamendement ter vervanging van amendement 10

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat de samenleving 
met betrekking tot bedreiging van het 
levensondersteunende systeem van de 
Aarde staat voor een dubbele uitdaging 
van klimaatverandering en van roofbouw 
op en vernietiging van veel belangrijke
ecosystemen; overwegende dat er tal van 
dwarsverbanden bestaan tussen het 
klimaatsysteem en de ecosystemen, met 
name het vermogen van oceanen en 
ecosystemen op het land om koolstof op te 
slaan, en overwegende dat de 
klimaatverandering alleen effectief kan 
worden bestreden in een kader van 
gezonde ecosystemen,

Or. en

Amendement 3
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Compromisamendement ter vervanging van amendementen 11, 12, 13, 14, 15, 16

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. herinnert met name aan de nodige 
doelstellingen in de strijd tegen de 
klimaatverandering en onderstreept het 
duidelijke doel om de uitstoot van 
broeikasgasemissies op de middellange 
termijn, voor 2020, met 20 à 30% te 
verminderen, en op de lange termijn, voor 
2050, met 50 à 80%, om de stijging van de 
gemiddelde temperatuur vergeleken met de 
temperatuur voor de industrialisering met 
een waarschijnlijkheid van 50% te 

2. herinnert met name aan de nodige 
doelstellingen in de strijd tegen de 
klimaatverandering en onderstreept,
overeenkomstig de aanbevelingen in het 
vierde klimaatrapport (AR4) van het 
IPCC, die zijn opgenomen in de 
routekaart van Bali, het doel om, voor de 
EU en de andere geïndustrialiseerde 
landen als groep, de uitstoot van 
broeikasgasemissies op de middellange 
termijn, voor 2020, met 25 à 40% te 
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beperken tot 2°C; verminderen, en op de lange termijn, vóór
2050, met ten minste 80% ten opzichte 
van 1990, terwijl de nadruk blijft liggen 
op beperking van de stijging van de 
gemiddelde mondiale temperatuur tot 2% 
boven het niveau van vóór de 
industrialisering en aldus deze doelstelling 
met 50% waarschijnlijkheid te
verwezenlijken;

Or. en

Amendement 4
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Compromisamendement ter vervanging van amendementen 24, 206, 207, 208, 211, 212, 213, 
214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, laatste zin van 328, 351 (ten dele) en 352, oorspronkelijke 
paragrafen 70, 71, 72 (ETS) en amendement 160 (CO2 afkomstig van auto's)

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. herinnert aan zijn standpunt van 
[datum van vaststelling in de plenaire 
vergadering] in het kader van de 
wetgevingsprocedures inzake het 
"klimaat- en energiepakket";

Or. en

Amendement 5
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Compromisamendement ter vervanging van amendementen 24, 206, 207, 208, 211, 212, 213, 
214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, laatste zin van 328, 351 (ten dele) en 352, oorspronkelijke 
paragrafen 70, 71, 72 (ETS) en amendement 160 (CO2 afkomstig van auto's)

Ontwerpresolutie
Overweging B ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B ter. overwegende dat het Parlement 
zich, samen met de Raad, buigt over 
wetgevingsvoorstellen die ervoor moeten 
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zorgen dat de EU aan haar 
klimaatverplichtingen zal voldoen,

Or. en

Amendement 6
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Compromisamendement ter vervanging van amendement 31

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat de doelstellingen 
en bevoegdheden van de Unie op het 
gebied van de klimaatverandering in het 
Verdrag van Lissabon expliciet zijn 
vastgelegd  en dat dit Verdrag, indien 
geratificeerd, de rol van de Europese Unie 
bij de bevordering van duurzame 
ontwikkeling en de bestrijding van de 
klimaatverandering, zal versterken,

Or. en

Amendement 7
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Compromisamendement ter vervanging van amendementen 7 (ten dele), 8 (ten dele), 30

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is ook van mening dat het ontwikkelen, 
toepassen en exporteren van moderne 
milieutechnologieën een bijdrage kan zijn 
aan de verwezenlijking van de 
Lissabonstrategie, van de Kyoto-
doelstellingen van de EU en van andere 
doelstellingen voor de 
klimaatbescherming, om op die manier de 
doelstellingen van milieubescherming en 
economische groei te halen;

5. is ook van mening dat het ontwikkelen, 
toepassen en exporteren van moderne 
milieutechnologieën een bijdrage kan zijn 
aan de verwezenlijking van de 
Lissabonstrategie, van de Kyoto-
doelstellingen van de EU en van andere 
doelstellingen voor de 
klimaatbescherming, om op die manier de 
doelstellingen van milieubescherming en 
economische groei te halen; benadrukt in 
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dit verband dat de bestrijding van de 
klimaatverandering tot maatschappelijke
veranderingen zal leiden die zullen 
bijdragen aan tot scheppen van nieuwe 
banen, het ontstaan van nieuwe 
bedrijfstakken, de bestrijding van de 
afhankelijkheid van de invoer van fossiele 
brandstoffen, en voor de burgers sociale 
voordelen zullen opleveren; is er 
bovendien van overtuigd dat de 
klimaatverandering alleen succesvol kan 
worden bestreden als de burgers volledig 
in het proces  worden betrokken en tijdens 
de overgang naar een koolstofneutrale 
economie worden beschermd;

Or. en

Amendement 8
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Compromisamendement ter vervanging van amendementen 9, 28, 418, 419, 420, 422, 423, 
342

Ontwerpresolutie
Overweging O

Ontwerpresolutie Amendement

O. overwegende dat de beschikbare 
financiële middelen voor 
aanpassingsmaatregelen in 
ontwikkelingslanden volkomen 
ontoereikend zijn en aanzienlijk zouden 
moeten worden verhoogd,

O. overwegende dat zowel beperkende als 
aanpassingsmaatregelen van het 
allergrootste belang zijn; overwegende dat 
de geïndustrialiseerde landen een 
historische verantwoordelijkheid hebben 
voor klimaatverandering; overwegende 
dat ontwikkelingslanden weinig hebben 
bijgedragen aan klimaatverandering, 
maar er wel het meest onder hebben te 
lijden; overwegende dat de beschikbare 
financiële middelen voor de bestrijding 
van de klimaatverandering in 
ontwikkelingslanden ontoereikend zijn en 
aanzienlijk zouden moeten worden 
verhoogd,

Or. en
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 Internationale dimensie: Post-2012

Amendement 9
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Compromisamendement ter vervanging van amendementen 36, 38

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. benadrukt dat het nieuwe raamverdrag 
inzake klimaatverandering onder auspiciën 
van de Verenigde Naties gebaseerd moet 
zijn op het principe van de "gezamenlijke 
maar verschillende verantwoordelijkheid", 
dat de geïndustrialiseerde wereld een 
duidelijke bijdrage aan de vermindering 
van de uitstoot moet leveren, maar dat ook 
de ontwikkelingslanden zich er in het 
kader van hun mogelijkheden toe moeten 
verbinden om maatregelen voor de 
klimaatbescherming te nemen;

10. benadrukt dat het nieuwe raamverdrag 
inzake klimaatverandering onder auspiciën 
van de Verenigde Naties gebaseerd moet 
zijn op het principe van de "gedeelde maar 
gedifferentieerde verantwoordelijkheid", 
dat de geïndustrialiseerde wereld het 
voortouw moeten nemen door hun 
binnenlandse emissies terug te dringen, 
maar dat ook de ontwikkelingslanden zich 
ertoe moeten verbinden om
overeenkomstig het actieplan van Bali
nationaal passende beperkende 
maatregelen te nemen in het kader van 
duurzame ontwikkeling, daartoe op een 
meetbare, rapporteerbare en 
controleerbare manier, in staat gesteld en 
gesteund door technologische 
ondersteuning, financiering en 
capaciteitsopbouw door de 
geïndustrialiseerde landen;

Or. en

Amendement 10
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Compromisamendement ter vervanging van amendementen 41, 42, 43, 44, 45

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om de vereisten van de 

12. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om de vereisten van de 
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emissievermindering en van de 
maatregelen voor de aanpassing aan de 
gevolgen van de klimaatverandering te 
integreren in de programma's voor de 
ontwikkelingshulp, en in de besluitvorming 
van internationale agentschappen voor 
ontwikkelingshulp daarop te wijzen; 
verzoekt tevens om de particuliere en 
openbare sector in de betrokken landen of 
regio's via partnerschappen hierbij te 
betrekken;

emissievermindering en van de 
maatregelen voor de aanpassing aan de 
gevolgen van de klimaatverandering te 
integreren in de programma's voor de 
ontwikkelingshulp, en in de besluitvorming 
van internationale agentschappen voor 
ontwikkelingshulp daarop te wijzen; 
verzoekt tevens om de particuliere sector, 
de openbare sector en niet-
gouvernementele organisaties in de 
betrokken landen of regio's via 
partnerschappen hierbij te betrekken;
benadrukt dat er extra middelen moeten 
worden uitgetrokken om de 
ontwikkelingslanden te helpen bij het 
bestrijden van de klimaatverandering en 
dat nieuwe initiatieven op dit gebied 
formeel moeten worden gekoppeld aan het 
UNFCCC-proces en de verwezenlijking 
van de Millenniumontwikkelingsdoelen; 
verwelkomt het voorstel van de EU voor 
een wereldwijd bondgenootschap tegen 
klimaatverandering om de aanpassing 
aan de klimaatverandering in arme 
ontwikkelingslanden die het meest 
kwetsbaar zijn voor klimaatverandering  
te steunen en herinnert in dit verband aan 
zijn resolutie van 21 oktober 20081;

Or. en

 Energie

Amendement 11
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Compromisamendement ter vervanging van amendement 57

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. onderstreept dat het Europees
energiebeleid en het buitenlands beleid 
voor energie op de toekomst gericht en 

18. onderstreept dat Europa in de EU en 
in de externe betrekkingen een 
toekomstgericht, gemeenschappelijk 

                                               
1 Aangenomen teksten, P6_TA-PROV(2008)0491.
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strategisch moeten zijn om een hoge mate 
van continuïteit van de energievoorziening 
te kunnen garanderen, rekening houdende 
met criteria van duurzaamheid, efficiënt 
gebruik van hulpbronnen en een 
klimaatneutrale aanpak, en dat daarbij ook 
rekening moet worden gehouden met de 
beschikbaarheid van energie en met de 
energie-infrastructuur, inclusief het 
vervoer en de opslag van energie;

energiebeleid nodig heeft om een hoge 
mate van continuïteit van de 
energievoorziening te kunnen garanderen, 
rekening houdende met criteria van 
duurzaamheid, efficiënt gebruik van 
hulpbronnen en een klimaatneutrale 
aanpak;

Or. en

Amendement 12
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Compromisamendement ter vervanging van amendementen 61, 62, 71, 72, 73

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. verzoekt de EU en haar lidstaten
om zorg te dragen voor:
– de ontwikkeling van, en investering in, 
een Europese infrastructuur voor het 
vervoer van energie (met inbegrip van het 
zogenoemde supernetwerk) die nodig is 
om de diversiteit van de energiebronnen 
van de EU te garanderen;
– voortzetting van het onderzoek en de 
ontwikkeling van proefprojecten voor aan 
ICT gekoppelde technologie, 
gedecentraliseerde productie en andere 
nieuwe technologische ontwikkelingen;

Or. en
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Amendement 13
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Compromisamendement ter vervanging van amendementen 78, 79, 80, 81

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. roept de politiek en het bedrijfsleven op 
om te investeren in infrastructuur, 
netwerken en leidingen voor de productie
van waterstof met zonne-energie, en derde 
landen in het kader van de 
energiepartnerschappen programma's aan 
te bieden voor de opbouw van de nodige 
instellingen, infrastructuur, 
opleidingsprogramma's voor de plaatselijke 
vaklieden en voor toegang tot het netwerk 
voor het verkrijgen van energie voor eigen 
gebruik;

23. roept de EU, de lidstaten en het 
bedrijfsleven op om:

– te investeren in infrastructuur, netwerken 
en leidingen voor de productie, het vervoer 
en de opslag van zonne-energie en 
waterstof;
– derde landen in het kader van de 
energiepartnerschappen programma's aan 
te bieden voor de opbouw van de nodige 
instellingen, infrastructuur, 
opleidingsprogramma's voor de plaatselijke 
vaklieden en voor toegang tot het netwerk 
voor het verkrijgen van energie voor eigen 
gebruik;

Or. en

Amendement 14
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Compromisamendement ter vervanging van amendementen 87, 86, 88, 89

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25
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Ontwerpresolutie Amendement

25. onderstreept dat er een aanzienlijk 
potentieel bestaat om de uitstoot van 
broeikasgassen door het gebruik van 
biomassa voor het opwekken van energie 
te verminderen, en pleit voor een Europese 
strategie voor het gebruik van biomassa 
voor verwarmen en koelen;

25. onderstreept dat er een aanzienlijk 
potentieel bestaat om de uitstoot van 
broeikasgassen door het gebruik van 
duurzame biomassa voor het opwekken 
van energie te verminderen, en pleit voor 
een Europese strategie voor het gebruik 
van duurzame biomassa voor de productie 
van elektriciteit en gas, verwarmen en 
koelen;

Or. en

 Biobrandstoffen

Amendement 15
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Jens Holm, Liam Aylward, Johannes 
Blokland
Compromisamendement ter vervanging van amendementen 107, 108, 109

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. stelt vast dat de productie van 
biobrandstoffen gedeeltelijk 
verantwoordelijk is voor de stijging van de 
voedselprijzen, maar dat het beëindigen 
van die productie geen oplossing is voor 
het probleem van de honger in de wereld, 
en ook geen antwoord op de vraag naar 
een klimaatvriendelijke mobiliteit;

29. stelt vast dat bepaalde vormen van 
productie van biobrandstoffen een effect 
kunnen hebben op de voedselprijzen, het 
verlies aan biodiversiteit en de ontbossing, 
en merkt tegelijkertijd op dat de productie 
van biobrandstoffen op verantwoorde 
wijze en op basis van controleerbaar 
duurzame methoden moet plaatsvinden;

Or. en
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Amendement 16
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Jens Holm, Liam Aylward, Johannes 
Blokland
Compromisamendement ter vervanging van amendementen 113, 111, 112 (ten dele)

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. stelt voor dat de Commissie het 
concept van een vast aandeel aan 
biobrandstoffen heroverweegt, en in plaats 
daarvan flexibele scenario's ontwikkelt, 
waarbij ze uit moet gaan van de mondiaal 
groeiende behoefte aan landbouwareaal 
voor de productie van levensmiddelen en 
voer, maar ook van de vraag hoe de 
nodige invoer van biobrandstoffen in de 
EU kan worden geregeld, rekening 
houdende met de vereisten van de 
individuele mobiliteit en het 
goederenvervoer in de toekomst;

30. stelt voor dat de Commissie het 
concept van een aandeel aan 
biobrandstoffen heroverweegt, en flexibele 
beleidsmaatregelen ontwikkelt, waarbij ze 
uit moet gaan van de complexe aard van 
de productie van biobrandstoffen, met 
inbegrip van de 
levenscyclusbroeikasgasemissies
en een beoordeling van alle relevante 
indirecte effecten;

Or. en

Amendement 17
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Compromisamendement ter vervanging van amendementen 86, 114, 115

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31

Ontwerpresolutie Amendement

31. is van mening dat de 
ontwikkelingslanden beslist moeten 
worden betrokken bij de strategie op de 
lange termijn voor de ontwikkeling en 
productie van biobrandstoffen, om te 
onderzoeken of dit economisch gepland 
kan worden en rendabel is, hoe het gesteld 
is met de ecologische duurzaamheid, en 
vooral hoe de sociale ontwikkeling en de 
permanente verhoging van het inkomen 
kunnen worden bereikt;

31. is van mening dat de 
ontwikkelingslanden beslist moeten 
worden betrokken bij de strategie op de 
lange termijn voor de ontwikkeling en 
productie van biobrandstoffen, om te 
onderzoeken of dit economisch gepland 
kan worden en rendabel is, om de 
beschikbaarheid en productie van voedsel 
te waarborgen, hoe het gesteld is met hun
ecologische duurzaamheid, en vooral hoe 
de sociale ontwikkeling en de permanente 
verhoging van het inkomen kunnen worden 
bereikt, en om ervoor te zorgen dat 
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ontwikkelingslanden alles wordt 
bijgebracht wat nodig is om aan de 
duurzaamheidscriteria van de EU te 
kunnen voldoen;

Or. en

 Energie-efficiëntie

Amendement 18
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Compromisamendement ter vervanging van amendementen 119, 120, 121, 122, 123

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33

Ontwerpresolutie Amendement

33. verzoekt de Commissie te overwegen 
om de Raad voor te stellen de nu niet 
bindende doelstelling van 20% voor de 
energie-efficiëntie voor 2020 eventueel 
verplicht te stellen;

33. verzoekt de Commissie een bindende 
doelstelling van 20% voor de energie-
efficiëntie voor 2020 voor te stellen, en dat 
voorstel vergezeld te doen gaan van 
concrete interim-doelstellingen;

Or. en

Amendement 19
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Compromisamendement ter vervanging van amendement 134 en 138 (ten dele)

Ontwerpresolutie
Paragraaf 39

Ontwerpresolutie Amendement

39. verzoekt de verantwoordelijke 
plaatselijke overheden en 
beroepsorganisaties in de lidstaten het 
criterium energie-efficiëntie van nieuwe 
gebouwen als leidmotief voor architecten 
en bouwkundig ingenieurs te beschouwen, 
waarbij de voorschriften over de 
verschillende categorieën van energie-
efficiëntie voor de bouw van nieuwe 

39. verzoekt de verantwoordelijke 
plaatselijke overheden en 
beroepsorganisaties in de lidstaten energie-
efficiëntiecriteria, richtsnoeren en 
nationale wetgeving of administratieve 
beslissingen voor nieuwe gebouwen als 
leidmotief vast te stellen voor architecten 
en bouwkundig ingenieurs, vergezeld van
bouwvoorschriften inzake doelmatig 
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gebouwen een eerste stap op weg naar dit 
doel zouden kunnen zijn;

energiegebruik in nieuwe gebouwen en 
voor omvangrijke 
renovatiewerkzaamheden;

Or. en

Amendement 20
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Compromisamendement ter vervanging van amendementen 138, 143, 336, 376, 463, 452

Ontwerpresolutie
Paragraaf 39 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

39 bis. benadrukt dat minimumcriteria 
inzake energie-efficiëntie moeten worden 
opgenomen in een alomvattend beleid 
inzake openbare aanbestedingen voor 
openbare gebouwen en publieke diensten 
op nationaal, regionaal en lokaal niveau,
om de innovatie op het gebied van nieuwe 
technologieën te bevorderen en te 
waarborgen dat deze technologieën op de 
markt komen;

Or. en

 Mobiliteit en logistiek

Amendement 21
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Compromisamendement ter vervanging van amendementen 163, 164, 165

Ontwerpresolutie
Paragraaf 51

Ontwerpresolutie Amendement

51. verwelkomt de opbouw en uitbreiding 
van de trans-Europese netwerken, en pleit 
ervoor om de meest dringende projecten, 
die voor de logistiek van het 
goederenvervoer en voor een duurzaam 

51. verwelkomt de opbouw en de
uitbreiding zowel binnen de EU als naar 
de buurlanden van de trans-Europese 
vervoersnetwerken (TEN-T) en pleit 
ervoor om de meest dringende projecten,



PE415.349v03-00 16/22 AM\755663NL.doc

NL

Europees vervoersbeleid de hoogste 
prioriteit genieten, zo snel mogelijk te 
voltooien;

met name de meest klimaatvriendelijke 
projecten, daar deze van levensbelang zijn
voor de logistiek van het goederenvervoer 
en voor een duurzaam Europees 
vervoersbeleid, zo snel mogelijk te 
voltooien;

Or. en

 Landbouw en veeteelt

Amendement 22
Jens Holm, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Liam Aylward
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 247, 248 en 249

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; 
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%; is van oordeel dat 
overschakeling van intensieve veehouderij 
op extensieve duurzame 
landbouwsystemen moet worden 
aangemoedigd, terwijl de vleesconsumptie 
teruggedrongen moet worden, 
voornamelijk in de industrielanden??;

Or. en
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Amendement 23
Jens Holm, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Liam Aylward, Johannes 
Blokland
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 251, 252, 253

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; 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

 Bodembescherming

Amendement 24
Karl-Heinz Florenz, Chris Davies
Compromisamendement ter vervanging van amendementen 271, 273

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 

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, en zich te 
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op te slaan en koolstof te binden; beraden over de mogelijkheden van het 
gebruik van biochar;

Or. en

 Gezondheid

Amendement 25
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Compromisamendement ter vervanging van amendementen 315, 317 

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. stelt vast dat mogelijke maatregelen 
o.m. de verzameling en beoordeling 
kunnen omvatten van relevante gegevens 
over de gevolgen van de 
klimaatverandering voor de menselijke 
gezondheid 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
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Amendement 26
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Compromisamendement ter vervanging van amendementen 305, 306, 522, 523, 525, 526

Ontwerpresolutie
Overweging CA

Ontwerpresolutie Amendement

CA. overwegende dat sommige gevolgen 
van de klimaatverandering voor de 
volksgezondheid onder controle kunnen 
worden gehouden door de nodige 
voorbereiding en versterking van de 
gezondheidszorg, en door de juiste 
preventieve maatregelen,

CA. overwegende dat talrijke gevolgen 
van de klimaatverandering voor de 
volksgezondheid waarvan bij voorbeeld de 
WHO verslag doet, onder controle kunnen 
worden gehouden door de nodige 
voorbereiding en versterking van de 
gezondheidszorg via de juiste preventieve 
maatregelen, waarbij vooral aandacht 
wordt besteed aan de verbreding van 
tropische ziektes, en door 
informatiecampagnes van de overheid die 
gericht zijn op bijzonder kwetsbare 
groepen, zoals zwangere vrouwen, 
pasgeborenen, kinderen en ouderen, 

Or. en

 Stimuleren van technologieën voor de toekomst

Amendement 27
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Compromisamendement ter vervanging van amendementen 331, 333, 351

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 

125. pleit voor het oprichten van een 
Europees klimaatfonds en/of van 
vergelijkbare fondsen in de lidstaten, en 
beschouwt dit als een mogelijkheid om 
startkapitaal te vormen voor het financieren 
van een toekomstig klimaatbeleid, hoewel 
het op dit moment slechts in beperkte mate 
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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; 

mogelijk is om de individuele maatregelen 
en de daarvoor nodige middelen en 
solidariteit te plannen; 

Or. en

 2050 - De toekomst begint vandaag

Amendement 28
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Compromisamendement ter vervanging van amendementen 370, 371

Ontwerpresolutie
Paragraaf 146 bis (nieuw)

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:
(a) op Europees niveau moeten de 
Commissie en de lidstaten:
– een lokale en mondiale voortrekkersrol 
vervullen bij gesprekken over nu reeds te 
ondernemen actie ter bestrijding van de 
klimaatverandering,
– een EU-breed supernetwerk 
ontwikkelen, financieren en ten uitvoer 
leggen dat toegankelijk is voor alle 
soorten elektriciteitsleveranciers,
– een efficiënte en duurzame 
vervoersinfrastructuur opzetten en 
bekostigen ter beperking van de 
koolstofemissies en waarvan 
waterstoftechnologie en 
hogesnelheidsspoorwegen deel uitmaken,
– nieuwe communicatiestrategieën 
ontwikkelen om de burgers beter bewust 
te maken en hen aan te sporen om het 
emissieniveau op betaalbare wijze terug te 
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dringen, bijvoorbeeld door 
informatiemateriaal te ontwikkelen over 
het koolstofgehalte van producten en 
diensten,
– passende wetgevingsinstrumenten 
ontwikkelen om alle industriële sectoren 
aan te moedigen om in de strijd tegen de 
klimaatverandering een vooraanstaande 
positie in te nemen, waarbij in de eerste 
plaats moet worden aangedrongen op 
transparantie inzake koolstofemissies,
– sterkere banden aan te brengen tussen 
de agenda van Lissabon, de sociale 
agenda en het beleid inzake 
klimaatverandering;
(b) op lokaal en regionaal niveau moeten  
optimale werkmethoden worden 
bevorderd en uitgewisseld, in het 
bijzonder met betrekking tot:
– het nemen van maatregelen op het 
gebied van energie-efficiëntie ter 
bestrijding van energiegebrek, om 
tegemoet te komen aan de doelstelling van 
nulenergie in particuliere, commerciële 
en openbare gebouwen,
– recycling en hergebruik van afval, 
bijvoorbeeld door een infrastructuur voor  
inzamelpunten te ontwikkelen,
– het ontwikkelen van een infrastructuur 
voor personenvoertuigen met een laag 
emissieniveau door toepassing van 
duurzame vormen van energie en het 
invoeren van stimulansen voor de 
ontwikkeling van  voertuigen voor het 
openbaar vervoer die geen schadelijke 
stoffen uitstoten (nulemissie),
– het bevorderen van een duurzamere 
mobiliteit in steden en 
plattelandsgebieden,
– het nemen en ten uitvoer leggen van 
maatregelen voor aanpassing aan de 
klimaatverandering;

Or. en
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Amendement 29
Dorette Corbey, Rebecca Harms, Chris Davies, Jens Holm
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 389 en 390 en overweging A

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat het bewaren van de 
schepping een taak is die van de ene 
generatie op de andere wordt doorgegeven,

A. overwegende dat het bewaren van de 
natuur en de mensheid een taak is die van 
de ene generatie op de andere wordt 
doorgegeven,

Or. en


