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BEKNOPTE MOTIVERING

Goed leven, binnen de grenzen van onze planeet

Met het huidige wetgevingsvoorstel wil de Europese Commissie voor de periode 2013-2020 
het zevende milieuactieprogramma (MAP) opstellen, waarvan het eerste was gelanceerd in 
1973. Aangezien het zesde MAP in juli 2012 zou aflopen, drong het Europees Parlement er 
bij de Europese Commissie in zijn resolutie1 van 20 april 2012 op aan zo snel mogelijk het 
volgende programma in de reeks in te dienen, om een overgang naar een duurzame toekomst 
mogelijk te maken, continuïteit te waarborgen en hiaten te voorkomen. Met deze resolutie 
verzocht het Parlement de Commissie haar toekomstige voorstel te baseren op de volgende 
drie prioriteiten: de uitvoering en versteviging van milieuwetgeving, de opname van 
milieudoelstellingen in alle sectorale beleidsterreinen en de internationale dimensie van 
milieubescherming.

In november 2012 diende de Commissie een ontwerpbesluit in voor een algemeen 
milieuactieprogramma (MAP) voor de Europese Unie: "Goed leven, binnen de grenzen van 
onze planeet". Evenals bij eerdere programma's beoogt het voorgestelde zevende MAP een 
overkoepelend kader te scheppen voor alle milieumaatregelen, routekaarten en wetgeving die 
de Commissie onlangs heeft gepubliceerd. Het streven is om alle bestaande 
milieugerelateerde streefdoelen voor 2020 voor de verschillende beleidsterreinen hierin op te 
nemen en in onderlinge samenhang te bestuderen. Verder biedt dit MAP-voorstel een 
perspectief voor de lange termijn met een visie voor 2050. Het nieuwe MAP heeft tot doel de 
bijdrage van het milieubeleid aan de overgang naar een hulpbronnenefficiënte, koolstofarme 
economie te intensiveren – een economie waarin het natuurlijk kapitaal wordt beschermd en 
versterkt, en de gezondheid en het welzijn van de burgers worden gewaarborgd.

De Europese Commissie geeft in de bijlage van het ontwerp een reeks van negen prioritaire 
doelstellingen die de EU en haar lidstaten moeten verwezenlijken:
1. het beschermen, behouden en verbeteren van het natuurlijk kapitaal van de Unie;
2. het omvormen van de Unie tot een hulpbronnenefficiënte, groene en concurrerende 

koolstofarme economie;
3. het beschermen van de burgers van de Unie tegen milieugerelateerde druk en risico's voor 

de volksgezondheid en het welzijn;
4. het maximaliseren van de voordelen van de milieuwetgeving van de Unie;
5. het verbeteren van de wetenschappelijke onderbouwing voor het milieubeleid;
6. het waarborgen van investeringen ten behoeve van milieu- en klimaatbeleid en het tot 

stand brengen van het juiste prijsniveau;
7. het verbeteren van de ecologische integratie en beleidssamenhang;
8. het verbeteren van de duurzaamheid van de steden van de Unie;
9. het vergroten van de doelmatigheid van de Unie bij het aanpakken van regionale en 

mondiale milieuproblemen.

                                               
1 P7_TA-PROV(2012)0147: Resolutie van het Europees Parlement van 20 april 2012 over de herziening van het 
zesde milieuactieprogramma en vaststelling van prioriteiten voor het zevende milieuactieprogramma – Een beter 
milieu voor een beter bestaan (2011/2194(INI)).
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Milieu-uitdagingen voor de landbouwsector

De landbouwsector heeft te kampen met zware druk, gezien de toenemende mondiale vraag 
naar voedsel, beperkte hulpbronnen, de behoefte aan milieubeschermingsmaatregelen en de 
uitdagingen waarvoor de voedselproductie zich vanwege de klimaatverandering gesteld ziet.

De landbouw draagt significant bij tot de uitstoot van broeikasgassen, maar heeft samen met 
de bossen tevens een groot potentiaal voor de matiging van de klimaatverandering door hun 
opname en opslag van koolstof. Onderzoek en innovatie kunnen ook een cruciale rol spelen in 
de matiging van en de aanpassing aan de klimaatverandering, bijvoorbeeld door de emissies 
in de landbouw terug te dringen en ervoor te zorgen dat de oogsten beter bestand zijn tegen de 
effecten van de klimaatverandering.

De efficiëntie van hulpbronnen in de voedselproductie zal cruciaal zijn om de huidige en 
toekomstige uitdagingen op het vlak van beperkte natuurlijke hulpbronnen het hoofd te 
bieden. Volgens de FAO zal de wereldbevolking in 2050 met een derde gestegen zijn. In 
combinatie met gematigde consumptiepatronen zal hierdoor de vraag naar voedsel stijgen met 
70 %. Het is dan ook essentieel dat in de Europese landbouw het hoogst haalbare niveau van 
duurzaamheid en hulpbronnenefficiëntie wordt behaald.

Tevens moet erop worden gewezen dat voedselverspilling wereldwijd sinds 1974 met 50 % is 
toegenomen, en er moeten dan ook urgente maatregelen worden getroffen om 
voedselverspilling binnen de voedselketen aan te pakken.

In de wetgevingsvoorstellen inzake de hervorming van het GLB wordt ernaar gestreefd 
directe betalingen te koppelen aan de verstrekking van publieke goederen, en subsidies uit het 
ELFPO te besteden aan agro-milieumaatregelen. Het beoogde effect hiervan is 
milieuvriendelijke praktijken zoals gewasdiversificatie te bevorderen, blijvend grasland te 
beschermen en ecologisch waardevolle landbouw- en bosgebieden aan te leggen en in stand te 
houden.

De Unie moet een alomvattend antwoord formuleren op de klimaatverandering, zodat de 
Europese landbouw zijn veerkracht en concurrentievermogen kan behouden en zijn rol als 
leverancier van hoogwaardige voeding en milieudiensten kan blijven spelen, en tevens kan 
bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van de plattelandsgebieden in de EU.

AMENDEMENTEN

De Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande amendementen 
in haar verslag op te nemen:

Amendement 1
Voorstel voor een besluit

Bijlage – paragraaf 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De emissies van vervuilende stoffen in 
lucht, water en bodem is de afgelopen 
decennia aanzienlijk teruggebracht. 
Evenzo zijn de afgelopen jaren de emissies 
van broeikasgassen (BKG) teruggebracht. 
De EU-wetgeving inzake chemische 
stoffen is gemoderniseerd en aan het 
gebruik van tal van giftige en gevaarlijke 
stoffen, zoals lood, cadmium en kwik in 
producten die worden gebruikt in de 
meeste huishoudens, zijn beperkingen 
opgelegd. De waterkwaliteit die EU-
burgers ter beschikking staat, behoort tot 
de beste van de wereld, en meer dan 18 % 
van het grondgebied van de EU en 4 % van 
haar zeeën zijn aangewezen als 
beschermde natuurgebieden.

2. De emissies van vervuilende stoffen in 
lucht, water en bodem is de afgelopen 
decennia teruggebracht. Evenzo zijn de 
afgelopen jaren de emissies van 
broeikasgassen (BKG) teruggebracht. De 
EU-wetgeving inzake chemische stoffen is 
gemoderniseerd en aan het gebruik van tal 
van giftige en gevaarlijke stoffen, zoals 
lood, cadmium en kwik in producten die 
worden gebruikt in de meeste huishoudens, 
zijn beperkingen opgelegd. De 
waterkwaliteit die EU-burgers ter 
beschikking staat, behoort tot de beste van 
de wereld, en meer dan 18 % van het 
grondgebied van de EU en 4 % van haar 
zeeën zijn aangewezen als beschermde 
natuurgebieden.

Amendement 2
Voorstel voor een besluit

Bijlage – paragraaf 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Er zijn echter nog tal van zorgwekkende 
milieuontwikkelingen in de EU, niet in de 
laatste plaats vanwege de ontoereikende 
uitvoering van de bestaande EU-
milieuwetgeving. Slechts 17 % van de 
soorten en habitats die onder de 
habitatrichtlijn vallen, verkeert in een 
goede toestand, en de achteruitgang en het 
verlies van natuurlijk kapitaal brengen de 
inspanningen om de EU-doelstellingen 
inzake biodiversiteit en 
klimaatverandering te verwezenlijken in 
gevaar. Dit brengt een hoge rekening met 
zich mee, die nog niet voldoende op 
waarde wordt geschat binnen ons 
economische en sociale systeem. Dertig 
procent van het grondgebied van de EU is 
zeer gefragmenteerd, hetgeen doorwerkt op 
de connectiviteit en de gezondheid van de 

5. Er zijn echter nog tal van zorgwekkende 
milieuontwikkelingen in de EU, niet in de 
laatste plaats vanwege de ontoereikende 
uitvoering van de bestaande EU-
milieuwetgeving. Slechts 17 % van de 
soorten en habitats die onder de 
habitatrichtlijn vallen, verkeert in een 
goede toestand. Dertig procent van het 
grondgebied van de EU is zeer 
gefragmenteerd, hetgeen doorwerkt op de 
connectiviteit en de gezondheid van de 
ecosystemen en het vermogen ervan om 
diensten en leefbare habitats voor soorten 
te leveren. Al is er binnen de EU 
vooruitgang geboekt ten aanzien van de 
ontkoppeling van groei en 
broeikasgasemissies, bronnengebruik en 
overige milieueffecten, het bronnengebruik 
is nog altijd niet duurzaam en efficiënt en 
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ecosystemen en het vermogen ervan om 
diensten en leefbare habitats voor soorten 
te leveren. Al is er binnen de EU 
vooruitgang geboekt ten aanzien van de 
ontkoppeling van groei en 
broeikasgasemissies, bronnengebruik en 
overige milieueffecten, het bronnengebruik 
is nog altijd niet duurzaam en efficiënt en 
afval wordt nog altijd niet goed verwerkt. 
Bijgevolg lopen bedrijven in de EU de 
aanzienlijke mogelijkheden mis die 
hulpbronnenefficiëntie kan bieden in 
termen van concurrentievermogen, 
kostenvermindering, hogere productiviteit 
en aanbodzekerheid. De niveaus van 
waterkwaliteit en luchtvervuiling zijn nog 
altijd problematisch in vele delen van 
Europa, en EU-burgers zijn nog altijd 
blootgesteld aan gevaarlijke stoffen, 
waardoor hun gezondheid en welzijn in 
gevaar worden gebracht. Door niet-
duurzaam landgebruik wordt vruchtbare 
bodem uitgeteerd, met alle gevolgen van 
dien voor de voedselzekerheid en de 
verwezenlijking van de 
biodiversiteitsdoelstellingen. 
Landdegradatie gaat grotendeels 
ongehinderd door.

afval wordt nog altijd niet goed verwerkt. 
Bijgevolg lopen bedrijven in de EU de 
aanzienlijke mogelijkheden mis die 
hulpbronnenefficiëntie kan bieden in 
termen van concurrentievermogen, 
kostenvermindering, hogere productiviteit 
en aanbodzekerheid. De niveaus van 
waterkwaliteit en luchtvervuiling zijn nog 
altijd problematisch in vele delen van 
Europa, en EU-burgers zijn nog altijd 
blootgesteld aan gevaarlijke stoffen, 
waardoor hun gezondheid en welzijn in 
gevaar worden gebracht. Door niet-
duurzaam landgebruik wordt vruchtbare 
bodem uitgeteerd, met alle gevolgen van 
dien voor de voedselzekerheid en de 
verwezenlijking van de 
biodiversiteitsdoelstellingen. 
Landdegradatie gaat grotendeels 
ongehinderd door.

Amendement 3
Voorstel voor een besluit

Bijlage – paragraaf 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. Om in de toekomst goed te kunnen 
leven, moet er nu dringend en eensgezind 
actie worden ondernomen om de 
ecologische veerkracht te verbeteren en de 
voordelen van het milieubeleid voor de 
economie en de samenleving te 
maximaliseren, zonder daarbij de 
ecologische grenzen van onze planeet uit 
het oog te verliezen. Dit programma 
weerspiegelt het vaste voornemen van de 
EU om zichzelf om te vormen tot een 

9. Om in de toekomst goed te kunnen 
leven, moet er nu dringend en eensgezind 
actie worden ondernomen om de 
ecologische veerkracht te verbeteren en de 
voordelen van het milieubeleid voor de 
economie en de samenleving te 
maximaliseren, zonder daarbij de 
ecologische grenzen van onze planeet uit 
het oog te verliezen. Dit programma 
weerspiegelt het vaste voornemen van de 
EU, als een blok waarvan de maatregelen 
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inclusieve, groene economie, die groei en 
ontwikkeling veiligstelt, de 
volksgezondheid en het welzijn waarborgt, 
voor fatsoenlijke banen zorgt, de 
ongelijkheid reduceert en investeert in 
natuurlijk kapitaal en dat in stand houdt.

wereldwijd effect hebben, om 
internationaal te werken aan het 
bevorderen van de overgang naar een 
inclusieve, groene economie, die groei en 
ontwikkeling veiligstelt, de 
volksgezondheid, het welzijn en de 
voedselkwaliteit (wat betreft hygiëne, 
voedingswaarde en organoleptische 
eigenschappen) waarborgt, voor 
fatsoenlijke banen zorgt, de ongelijkheid 
reduceert en investeert in natuurlijk 
kapitaal en dat in stand houdt.

Amendement 4
Voorstel voor een besluit

Bijlage – paragraaf 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

11. Deze omslag vereist de volledige 
integratie van milieukwesties met overige 
beleidsterreinen, zoals energie, transport, 
landbouw, visserij, economie en industrie, 
onderzoek en innovatie, werkgelegenheid 
en sociaal beleid. Het doel moet zijn om tot 
een coherente, gezamenlijke aanpak te 
komen. Actie binnen de EU moet worden 
aangevuld met verbeterde mondiale actie 
en samenwerking met buurlanden om 
gemeenschappelijke problemen op te 
lossen.

11. Deze omslag vereist de volledige 
integratie van milieukwesties met overige 
beleidsterreinen, zoals energie, transport, 
landbouw, visserij, internationale handel,
economie en industrie, onderzoek en 
innovatie, werkgelegenheid en sociaal 
beleid en fiscaal beleid 
(milieu-inkomsten). Het doel moet zijn om 
tot een coherente, gezamenlijke aanpak te 
komen. Actie binnen de EU moet worden 
aangevuld met verbeterde mondiale actie 
en samenwerking met buurlanden om 
gemeenschappelijke problemen op te 
lossen.

Amendement 5
Voorstel voor een besluit

Bijlage – paragraaf 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

16. De economische welvaart en het 
welzijn van de EU zijn afhankelijk van 
haar natuurlijk kapitaal, met inbegrip van 
ecosystemen die haar essentiële goederen 

16. De economische welvaart en het 
welzijn van de EU zijn afhankelijk van 
haar natuurlijk kapitaal, met inbegrip van 
natuurlijke en gecultiveerde ecosystemen 
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en diensten leveren, van vruchtbare 
bodems en multifunctionele bossen tot 
productieve grond en zeeën, van zoet water 
en schone lucht tot bestuiving, 
overstromings- en klimaatbeheersing en 
bescherming tegen natuurrampen. Een 
substantieel deel van de EU-wetgeving is 
gericht op de bescherming, het behoud en 
de verbetering van natuurlijk kapitaal. 
Daarbij gaat het onder meer om de 
kaderrichtlijn water, de kaderrichtlijn 
mariene strategie, de 
luchtkwaliteitsrichtlijn en aanverwante 
richtlijnen en de habitatrichtlijn en de 
vogelrichtlijn. Wetgeving inzake 
klimaatverandering, chemische stoffen, 
industriële emissies en afvalstoffen draagt 
eveneens bij aan het verminderen van de 
druk op de biodiversiteit, met inbegrip van 
ecosystemen, soorten en habitats.

die haar essentiële goederen en diensten 
leveren, van vruchtbare bodems en 
multifunctionele bossen tot 
multifunctionele, productieve grond in alle 
regio's en zeeën, van zoet water en schone 
lucht tot bestuiving, overstromings- en 
klimaatbeheersing en bescherming tegen 
natuurrampen. Een substantieel deel van de 
EU-wetgeving is gericht op de 
bescherming, het behoud en de verbetering 
van natuurlijk kapitaal. Daarbij gaat het 
onder meer om de kaderrichtlijn water, de 
kaderrichtlijn mariene strategie, de 
luchtkwaliteitsrichtlijn en aanverwante 
richtlijnen en de habitatrichtlijn en de 
vogelrichtlijn. Wetgeving inzake 
klimaatverandering, chemische stoffen, 
industriële emissies en afvalstoffen draagt 
eveneens bij aan het verminderen van de 
druk op de biodiversiteit, met inbegrip van 
ecosystemen, soorten en habitats.

Amendement 6

Voorstel voor een besluit
Bijlage – paragraaf 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

18. Ondanks de aanzienlijke inspanningen 
tot nu toe zal de vereiste op grond van de 
kaderrichtlijn water om in 2015 een “goede 
milieutoestand” te bereiken, waarschijnlijk 
slechts voor 53 % van de 
oppervlaktewaterlichamen in de EU 
worden gehaald. Ook bestaat het gevaar dat 
de doelstelling van de kaderrichtlijn 
mariene strategie om in 2020 een “goede 
milieutoestand” te bereiken, niet wordt 
gehaald, onder andere als gevolg van de 
aanhoudende overbevissing en de 
aanwezigheid van zwerfvuil in de Europese 
zeeën. En al heeft het EU-beleid inzake 
luchtvervuiling en industriële emissies 
bijgedragen aan het verminderen van vele 
vormen van vervuiling, de ecosystemen 
hebben nog steeds te lijden van overmatige 

18. Ondanks de aanzienlijke inspanningen 
tot nu toe zal de vereiste op grond van de 
kaderrichtlijn water om in 2015 een “goede 
milieutoestand” te bereiken, waarschijnlijk 
slechts voor 53 % van de 
oppervlaktewaterlichamen in de EU 
worden gehaald. Ook bestaat het gevaar dat 
de doelstelling van de kaderrichtlijn 
mariene strategie om in 2020 een “goede 
milieutoestand” te bereiken, niet wordt 
gehaald, onder andere als gevolg van de 
aanhoudende overbevissing en de 
aanwezigheid van zwerfvuil in de Europese 
zeeën. En al heeft het EU-beleid inzake 
luchtvervuiling en industriële emissies 
bijgedragen aan het verminderen van vele 
vormen van vervuiling, de ecosystemen 
hebben nog steeds te lijden van overmatige 



AD\930572NL.doc 9/28 PE504.216v02-00

NL

stikstofdepositie en ozonvervuiling in 
verband met emissies van transport, 
intensieve landbouw en stroomopwekking.

stikstofdepositie en ozonvervuiling in 
verband met emissies van transport, niet-
duurzame landbouwpraktijken en 
stroomopwekking.

Amendement 7

Voorstel voor een besluit
Bijlage – paragraaf 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

19. Voor het beschermen, behouden en 
verbeteren van het natuurlijk kapitaal van 
de EU is het daarom vereist dat de 
problemen worden aangepakt bij de bron, 
onder andere door betere integratie van de 
doelstellingen inzake natuurlijk kapitaal 
met overige beleidsmaatregelen, om zo 
voor coherente beleidsmaatregelen te 
zorgen en aanvullende voordelen te 
genereren. De vergroenende aspecten die 
zijn opgenomen in de 
hervormingsvoorstellen van de Commissie, 
met name voor het landbouw-, visserij- en 
cohesiebeleid van de EU, zijn bedoeld om 
deze doelstellingen kracht bij te zetten en
worden ondersteund door voorstellen ter 
vergroening van de EU-begroting uit 
hoofde van het meerjarig financieel kader 
2014-2020 (MFK). Zo zou de koppeling 
tussen betalingen aan landbouwbedrijven 
en de naleving van de relevante vereisten
van de kaderrichtlijn water, zoals 
uiteengezet in de voorstellen van de 
Commissie voor de hervorming van het 
GLB, de aquatische ecosystemen in 
plattelandsgebieden ten goede moeten 
komen. Middels de vergroening van het 
GLB worden tevens de milieuvriendelijke 
landbouwpraktijken gewasdiversificatie, 
bescherming van blijvend grasland en de 
invoering en instandhouding van 
ecologisch waardevolle landbouw- en 
bosgebieden bevorderd.

19. Voor het beschermen, behouden en 
verbeteren van het natuurlijk kapitaal van 
de EU is het daarom vereist dat de 
problemen worden aangepakt bij de bron, 
onder andere door betere integratie van de 
doelstellingen inzake natuurlijk kapitaal 
met overige beleidsmaatregelen, om zo 
voor coherente beleidsmaatregelen te 
zorgen en aanvullende voordelen te 
genereren. De vergroenende aspecten die 
zijn opgenomen in de 
hervormingsvoorstellen, met name voor het 
landbouw-, visserij- en cohesiebeleid van 
de EU, worden ondersteund door 
voorstellen ter vergroening van de EU-
begroting uit hoofde van het meerjarig 
financieel kader 2014-2020 (MFK), dat 
dus moet voorzien in een begroting die 
toereikend is om deze aspecten kracht bij 
te zetten. De definitieve omzetting van de 
kaderrichtlijn water, zou, als die richtlijn 
eenmaal op gelijkwaardige wijze ten 
uitvoer is gelegd in alle lidstaten, zoals 
uiteengezet in de voorstellen van de 
Commissie voor de hervorming van het 
GLB, de aquatische ecosystemen in 
plattelandsgebieden ten goede moeten 
komen. Middels de verdere vergroening 
van het GLB worden tevens 
milieuvriendelijke landbouwpraktijken in 
verband met rechtstreekse betalingen en 
programma's voor 
plattelandsontwikkeling bevorderd. Een 
essentieel onderdeel van deze duurzame 
landbouw is verantwoord beheer met het 
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oog op toekomstige generaties, dat 
tegelijkertijd productief is en efficiënt 
gebruikmaakt van hulpbronnen.

Amendement 8
Voorstel voor een besluit

Bijlage – paragraaf 19 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

19 bis. Landbouw in de Unie draagt al 
decennialang bij aan het behoud van 
habitats en gevarieerde 
cultuurlandschappen. De afgelopen 
decennia zijn er in de Europese landbouw 
en bosbouw aanzienlijke verbeteringen 
gerealiseerd ten aanzien van alle 
milieumedia en de voor de landbouw 
relevante uitstoot van stoffen, in sommige 
gevallen door een efficiënt georganiseerde 
productie.

Amendement 9
Voorstel voor een besluit

Bijlage – paragraaf 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

22. De achteruitgang, de fragmentatie en 
het niet-duurzame gebruik van land in de 
EU vormen een bedreiging voor de 
levering van bepaalde essentiële 
ecosysteemdiensten, waardoor de 
biodiversiteit wordt bedreigd en de 
kwetsbaarheid van Europa voor 
klimaatverandering en natuurrampen wordt 
vergroot. Ook gaat hierdoor de kwaliteit 
van de bodem achteruit. Meer dan 25% van 
het grondgebied van de EU wordt getroffen 
door bodemerosie door water, waardoor de 
bodemfuncties en de kwaliteit van zoet 
water worden aangetast. 
Bodemverontreiniging en -afdekking 
vormen eveneens een hardnekkig 

22. De achteruitgang, de fragmentatie en 
het niet-duurzame gebruik van land in de 
EU vormen een bedreiging voor de 
levering van bepaalde essentiële 
ecosysteemdiensten, waardoor de 
biodiversiteit wordt bedreigd en de 
kwetsbaarheid van Europa voor 
klimaatverandering en natuurrampen wordt 
vergroot. Ook gaat hierdoor de kwaliteit 
van de bodem achteruit. Meer dan 25% van 
het grondgebied van de EU wordt getroffen 
door bodemerosie door water, waardoor de 
bodemfuncties en de kwaliteit van zoet 
water worden aangetast. 
Bodemverontreiniging en -afdekking 
vormen eveneens een hardnekkig 



AD\930572NL.doc 11/28 PE504.216v02-00

NL

probleem. Meer dan een miljoen locaties in 
de gehele EU worden beschouwd als 
verontreinigd en zolang deze niet zijn 
aangewezen en beoordeeld, blijven ze 
potentieel ernstige milieu- en 
gezondheidsrisico’s vormen. Elk jaar wordt 
meer dan 1 000 km² aan grond 
gereserveerd ten behoeve van woningen, 
industrie, transport of recreatie. Het 
omkeren van dergelijke 
langetermijnveranderingen is moeilijk of 
duur en gaat bijna altijd ten koste van 
diverse sociale, economische en 
milieubehoeften. Daarom moet ervoor 
worden gezorgd dat de besluiten van de 
lidstaten met betrekking tot landgebruik 
duurzamer worden.

probleem. Meer dan een miljoen locaties in 
de gehele EU worden beschouwd als 
verontreinigd en zolang deze niet zijn 
aangewezen en beoordeeld, blijven ze 
potentieel ernstige milieu- en 
gezondheidsrisico’s vormen. Elk jaar wordt 
meer dan 1 000 km² aan grond 
gereserveerd ten behoeve van woningen, 
industrie, transport of recreatie. Het 
omkeren van dergelijke 
langetermijnveranderingen is moeilijk of 
duur en gaat bijna altijd ten koste van 
diverse sociale, economische en 
milieubehoeften. Daarom moet ervoor 
worden gezorgd dat de besluiten van de 
lidstaten met betrekking tot landgebruik 
duurzamer worden. Ter bestrijding van het 
ernstige probleem van bodemafdekking 
moeten de EU-lidstaten ertoe worden 
aangespoord maatregelen tot beperking 
van grondgebruik te nemen en het behoud 
van landbouwgrond voor de productie van 
voedingsmiddelen, diervoeders en 
duurzame grondstoffen te bevorderen.

Amendement 10

Voorstel voor een besluit
Bijlage – paragraaf 22 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

22 bis. Landbouw en bosbouw zijn samen 
goed voor 78 % van het bodemgebruik in 
de Unie. De landbouw en de bosbouw 
blijven daarom een belangrijke rol spelen 
bij de instandhouding van natuurlijke 
hulpbronnen en cultuurlandschappen als 
voorwaarde voor andere menselijke 
activiteiten in plattelandsgebieden. 
Bebossing speelt een sleutelrol in 
bodemversteviging en in de aanpassing 
aan en de matiging van de 
klimaatverandering, terwijl duurzame 
landbouw kan bijdragen aan beter 
bodembehoud. Tegelijkertijd moet de 
nadruk worden gelegd op geïntegreerde 
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en innovatieve landbouwpraktijken, zoals 
precisietechnologie en ecologische 
benaderingen, en moet er speciale 
aandacht worden besteed aan het 
vergroten van de bodemvruchtbaarheid 
met niet-chemische meststoffen en aan de 
toename van duurzame oogsten.

Amendement 11
Voorstel voor een besluit

Bijlage – paragraaf 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

23. Om de grootste druk als gevolg van 
menselijk gedrag op het land, de bodem en 
overige ecosystemen in Europa te 
verminderen, wordt er actie ondernomen 
om te zorgen dat bij de besluitvorming 
inzake landgebruik op alle relevante 
niveaus voldoende rekening wordt 
gehouden met de milieueffecten, alsmede 
met de sociale en economische gevolgen. 
In de conclusies van de Rio+20-top wordt 
opgeroepen tot “een wereld zonder 
landdegradatie”. De EU en haar lidstaten 
moeten gaan nadenken over hoe zij zo 
goed mogelijk binnen hun respectieve 
bevoegdheden een dergelijke verbintenis 
in de praktijk kunnen brengen en hoe zij 
de kwesties inzake bodemkwaliteit binnen 
een bindend wettelijk kader kunnen 
aanpakken. Ook zullen er doelen worden 
gesteld voor duurzaam land- en 
bodemgebruik.

23. Om de grootste druk als gevolg van 
menselijk gedrag op het land, de bodem en 
overige ecosystemen in Europa te 
verminderen, wordt er op nationaal niveau 
actie ondernomen om te zorgen dat bij de 
besluitvorming inzake landgebruik op alle 
relevante niveaus voldoende rekening 
wordt gehouden met de milieueffecten, 
alsmede met de sociale en economische 
gevolgen. In de conclusies van de Rio+20-
top wordt opgeroepen tot “een wereld 
zonder landdegradatie”. Een dergelijke 
verbintenis kan het best binnen de 
lidstaten in praktijk worden gebracht.

Gezien het subsidiariteitsbeginsel kunnen 
kwesties inzake bodemkwaliteit het best 
worden aangepakt binnen bindende 
wettelijke kaders op het niveau van de 
lidstaten. Ook zullen er doelen worden 
gesteld voor duurzaam land- en 
bodemgebruik.
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Amendement 12
Voorstel voor een besluit

Bijlage – paragraaf 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

24. Hoewel de hoeveelheid stikstof en 
fosfor die in het EU-milieu terechtkomt, de 
laatste twintig jaar aanzienlijk is 
afgenomen, blijft het overmatig vrijkomen 
van nutriënten in het milieu de lucht- en 
waterkwaliteit aantasten en een schadelijk 
effect op ecosystemen hebben, waardoor 
ernstige problemen voor de 
volksgezondheid worden veroorzaakt. Met 
name het probleem van ammoniak die 
vrijkomt als gevolg van inefficiënt
mestbeheer en de ontoereikende
afvalwaterbehandeling moeten dringend
worden aangepakt, willen wij een verdere 
substantiële afname bewerkstelligen van de 
hoeveelheid nutriënten die in het milieu 
terechtkomt. Eveneens zijn er verdere 
inspanningen vereist om de 
nutriëntenkringloop op een kosten- en 
hulpbronnenefficiëntere wijze te beheren 
en de doelmatigheid van het mestgebruik te 
verbeteren. Dit vergt een betere uitvoering 
van de EU-milieuwetgeving om deze 
problemen aan te pakken, waar nodig een 
aanscherping van de normen, en een 
benadering van de nutriëntenkringloop als 
onderdeel van een meer geïntegreerde 
aanpak die de bestaande EU-
beleidsmaatregelen welke een rol spelen bij 
het bestrijden van overmatige 
nutriëntenvrijgave en eutrofiëring, 
onderling verbindt en integreert.

24. Hoewel de hoeveelheid stikstof en 
fosfor die in het EU-milieu terechtkomt, de 
laatste twintig jaar aanzienlijk is 
afgenomen, blijft het in grote 
hoeveelheden vrijkomen van nutriënten in 
het milieu de lucht- en waterkwaliteit 
aantasten en een schadelijk effect op 
ecosystemen hebben, waardoor ernstige 
problemen voor de volksgezondheid 
worden veroorzaakt. Met name het 
probleem van ammoniak die vrijkomt als 
gevolg van natuurlijke processen 
(mestbeheer en afvalwaterbehandeling)
moet worden aangepakt, willen wij een 
verdere substantiële afname 
bewerkstelligen van de hoeveelheid 
nutriënten die in het milieu terechtkomt. 
Eveneens zijn er verdere inspanningen 
vereist om de nutriëntenkringloop op een 
kosten- en hulpbronnenefficiëntere wijze te 
beheren en de doelmatigheid van het 
mestgebruik te verbeteren, alsmede de 
totstandbrenging van een duurzame 
nutriëntencyclus tussen stedelijke en 
landelijke gebieden. Dit vergt 
investeringen in onderzoek, een betere 
uitvoering van de EU-milieuwetgeving om 
deze problemen aan te pakken, waar nodig 
een aanpassing van de normen, en een 
benadering van de nutriëntenkringloop als 
onderdeel van een meer geïntegreerde 
aanpak die de bestaande EU-
beleidsmaatregelen, bijvoorbeeld Horizon 
2020, welke een rol spelen bij het 
bestrijden van overmatige 
nutriëntenvrijgave en eutrofiëring, 
onderling verbindt en integreert.
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Amendement 13
Voorstel voor een besluit

Bijlage – paragraaf 26 – alinea 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) in de EU land duurzaam wordt beheerd, 
de bodem adequaat wordt beschermd en 
vorderingen zijn gemaakt met het herstel 
van vervuilde locaties;

(e) in de EU land duurzaam wordt beheerd, 
de bodem adequaat wordt beschermd in de 
lidstaten en vorderingen zijn gemaakt door 
de lidstaten met het herstel van vervuilde 
locaties;

Amendement 14
Voorstel voor een besluit

Bijlage – paragraaf 26 – alinea 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) bossen en de daardoor geleverde 
diensten zijn beschermd en hun 
weerbaarheid tegen klimaatverandering en 
branden is verbeterd.

(g) bossen en de daardoor geleverde 
verscheidenheid aan diensten zijn 
beschermd, worden duurzaam beheerd en 
hun weerbaarheid tegen 
klimaatverandering en branden is 
verbeterd, aangezien bossen een 
belangrijke hernieuwbare bron van 
grondstoffen vormen.

Amendement 15
Voorstel voor een besluit

Bijlage – paragraaf 26 – alinea 1 – letter g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g bis) bestuiving op een hoog niveau 
wordt gehouden, er maatregelen worden 
getroffen om de gezondheid van bijen te 
beschermen en bevorderen en er indien 
nodig maatregelen worden getroffen om 
het gebruik van bestrijdingsmiddelen die 
volgens een wetenschappelijke 
risicobeoordeling schadelijke gevolgen 
voor bijenpopulaties hebben, te 
combineren met maatregelen ter 
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vermindering van de risico's.

Amendement 16
Voorstel voor een besluit

Bijlage – paragraaf 26 – alinea 2 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) aanvullende maatregelen zullen 
worden genomen om landbouwsectoren 
waarvan bewezen is dat ze bijdragen tot 
biodiversiteit, in het bijzonder de 
bijenteelt, te beschermen, te bevorderen 
en te ondersteunen.

Amendement 17
Voorstel voor een besluit

Bijlage – paragraaf 26 – alinea 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) vergroting van de inspanningen om de 
bodemerosie te verminderen en het 
organische bodemmateriaal te doen 
toenemen, om verontreinigde locaties te 
saneren en om de integratie te verbeteren 
van aspecten van landgebruik met 
gecoördineerde besluitvorming op alle 
relevante bestuursniveaus, hetgeen moet 
worden ondersteund door de invoering van 
streefdoelen inzake bodem en land als 
hulpbron en van doelstellingen inzake 
ruimtelijke ordening;

(e) vergroting van de inspanningen op 
nationaal niveau om de bodemerosie te 
verminderen en het organische 
bodemmateriaal te doen toenemen, onder 
andere door behoud en uitbreiding van 
beproefde agromilieuprogramma's in het 
kader van de plattelandsontwikkeling 
binnen het GLB, om verontreinigde 
locaties te saneren en om de integratie te 
verbeteren van aspecten van landgebruik 
met gecoördineerde besluitvorming op alle 
relevante bestuursniveaus, hetgeen moet 
worden ondersteund door de invoering van 
streefdoelen inzake bodem en land als 
hulpbron en van doelstellingen inzake 
ruimtelijke ordening; vergroting van de 
inspanningen op nationaal niveau om het 
grondgebruik te beperken en het behoud 
van landbouwgrond voor de productie van 
voedingsmiddelen, diervoeders en 
duurzame grondstoffen te bevorderen;
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Amendement 18
Voorstel voor een besluit

Bijlage – paragraaf 26 – alinea 2 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) ontwikkeling en uitvoering van een 
nieuwe EU-strategie voor de bossen, 
waarin de diverse exploitatievormen en 
voordelen van bossen aan de orde worden 
gesteld en die bijdraagt aan een meer 
strategische benadering van de 
bescherming en verbetering van bossen.

Schrappen

Amendement 19

Voorstel voor een besluit
Bijlage – paragraaf 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

28. Binnen de gehele economie is innovatie 
vereist ter verbetering van de 
hulpbronnenefficiëntie, willen wij ons 
concurrentievermogen verbeteren in een 
context van stijgende prijzen, schaarsheid 
en leveringsbeperkingen van hulpbronnen. 
Het bedrijfsleven is de primaire motor 
achter innovatie, ook als het gaat om eco-
innovatie. De markten kunnen de 
verwachtingen echter niet op eigen kracht 
inlossen. Overheidsmaatregelen op EU- en 
lidstaatniveau zijn cruciaal om de juiste 
kadervoorwaarden te scheppen voor eco-
innovatie en zo de ontwikkeling van 
duurzame bedrijfs- en technologische 
oplossingen voor milieuproblemen te 
stimuleren.

28. Binnen de gehele economie is 
onderzoek en innovatie vereist ter 
verbetering van de hulpbronnenefficiëntie, 
willen wij ons concurrentievermogen 
verbeteren in een context van stijgende 
prijzen, schaarsheid en 
leveringsbeperkingen van hulpbronnen. Er 
is behoefte aan innovatie in het 
energieverbruik van landbouwmachines 
om de energie-efficiëntie te verhogen en 
CO2-emissies terug te dringen, en 
daarnaast moet de modernisering van 
boerderijen worden gestimuleerd om 
innovatieve methoden en technologie toe 
te passen. Het bedrijfsleven is de primaire 
motor achter innovatie, ook als het gaat om 
eco-innovatie. De markten kunnen de 
verwachtingen echter niet op eigen kracht 
inlossen. Overheidsmaatregelen op EU- en 
lidstaatniveau zijn cruciaal om de juiste 
kadervoorwaarden te scheppen voor eco-
innovatie en zo de ontwikkeling van 
duurzame bedrijfs- en technologische 
oplossingen voor milieuproblemen te 
stimuleren.
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Amendement 20
Voorstel voor een besluit

Bijlage – paragraaf 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

30. Om de voor 2020 vastgestelde 
mijlpalen te bereiken en tegen 2050 een 
concurrerende koolstofarme economie te 
hebben opgebouwd, is het essentieel dat 
het EU-klimaat- en energiepakket volledig 
wordt uitgevoerd. Al ligt de EU momenteel 
op koers om de interne emissies van 
broeikasgassen met 20 % te verlagen ten 
opzichte van het niveau van 1990, het 
behalen van de doelstelling voor energie-
efficiëntie van 20 % eist nog veel snellere 
verbeteringen van de efficiëntie. Dit is ook 
van belang in het licht van de nog altijd 
groeiende vraag naar energie en het 
lopende debat over de conflicten tussen 
landgebruik voor voedsel en voor bio-
energie. De nieuwe richtlijn energie-
efficiëntie zal in dit opzicht naar 
verwachting een belangrijke bijdrage 
leveren.

30. Om de voor 2020 vastgestelde 
mijlpalen te bereiken en tegen 2050 een 
concurrerende koolstofarme economie te 
hebben opgebouwd, is het essentieel dat 
het EU-klimaat- en energiepakket volledig 
wordt uitgevoerd. Al ligt de EU momenteel 
op koers om de interne emissies van 
broeikasgassen met 20 % te verlagen ten 
opzichte van het niveau van 1990, het 
behalen van de doelstelling voor energie-
efficiëntie van 20 % eist nog veel snellere 
verbeteringen van de efficiëntie. Dit is ook 
van belang in het licht van de nog altijd 
groeiende vraag naar energie. De nieuwe 
richtlijn energie-efficiëntie zal in dit 
opzicht naar verwachting een belangrijke 
bijdrage leveren.

Amendement 21
Voorstel voor een besluit

Bijlage – paragraaf 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

32. Als de industrie overstapt op de beste 
beschikbare technieken op grond van de 
richtlijn inzake industriële emissies, zorgt 
dit voor een beter hulpbronnengebruik en 
minder emissies voor meer dan 50 000 
industriële installaties binnen de EU. 
Hiermee kan een enorme bijdrage worden 
geleverd aan het stimuleren van de 
ontwikkeling van innovatieve technieken, 
vergroening van de economie en 

32. Als de industrie overstapt op de beste 
beschikbare technieken op grond van de 
richtlijn inzake industriële emissies, zorgt 
dit voor een beter hulpbronnengebruik en 
minder emissies voor meer dan 50 000 
industriële installaties binnen de EU. 
Hiermee kan een enorme bijdrage worden 
geleverd aan het stimuleren van de 
ontwikkeling van innovatieve technieken, 
vergroening van de economie en 
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kostenbesparing voor de industrie op de 
lange termijn.

kostenbesparing voor de industrie op de 
lange termijn. Door vooruitgang op 
onderzoeksgebied en door het creëren van 
korte toeleveringsketens en lokale 
markten voor landbouwproducten kunnen 
tegelijkertijd CO2-emissies bij het vervoer 
van voedsel aanzienlijk worden 
teruggedrongen. Aanvoer over korte 
afstanden zorgt voor meer verse en 
gezonde levensmiddelen.

Amendement 22
Voorstel voor een besluit

Bijlage – paragraaf 35

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

35. Om een kader vast te stellen voor 
maatregelen ter verbetering van andere 
aspecten van hulpbronnenefficiëntie dan 
broeikasgasemissies en energie, moeten 
doelstellingen worden geformuleerd voor 
de vermindering van het algehele 
milieueffect van consumptie, met name in 
de voedsel-, woning- en 
mobiliteitssectoren. Gezamenlijk zijn deze 
sectoren verantwoordelijk voor bijna 80 % 
van het milieueffect van consumptie. In de 
conclusies van Rio+20 wordt de noodzaak 
erkend om het voedselverlies na de oogst 
en overige vormen van voedselverlies en -
verspilling in de hele 
voedselvoorzieningsketen aanzienlijk te 
beperken.

35. Om een kader vast te stellen voor 
maatregelen ter verbetering van andere 
aspecten van hulpbronnenefficiëntie dan 
broeikasgasemissies en energie, moeten 
doelstellingen worden geformuleerd voor 
de vermindering van het algehele 
milieueffect van consumptie, met name in 
de voedselsector, door verspilling terug te 
dringen, en in de woning- en 
mobiliteitssectoren. Gezamenlijk zijn deze 
sectoren verantwoordelijk voor bijna 80 % 
van het milieueffect van consumptie. In de 
conclusies van Rio+20 wordt de noodzaak 
erkend om het voedselverlies na de oogst 
en overige vormen van voedselverlies en -
verspilling in de hele 
voedselvoorzieningsketen aanzienlijk te 
beperken. Dit kan gerealiseerd worden 
door levensmiddelen meer op waarde te 
schatten, de regionale verkoop van 
producten te bevorderen, en door de 
logistiek, het transport, het 
voorraadbeheer en verpakkingsmethoden 
te verbeteren. Alle actoren in de 
voedselvoorzieningsketen, met name de 
handelssector en de consumenten, moeten 
hier hun steentje aan bijdragen. Dat 
betekent onder andere dat consumenten 
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doelgericht voorgelicht moeten worden.

Amendement 23
Voorstel voor een besluit

Bijlage – paragraaf 39

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

39. Hulpbronnenefficiëntie in de 
watersector wordt eveneens met prioriteit 
aangepakt om een goede waterstatus te 
bewerkstelligen. Hoewel steeds meer delen 
van Europa te maken krijgen met droogtes 
en waterschaarste, wordt naar schatting 20-
40 % van het in Europa beschikbare water 
verspild, bijvoorbeeld door lekken in het 
distributiesysteem. Volgens de beschikbare 
modellen is er aanzienlijke ruimte voor 
verbetering van de waterefficiëntie in de 
EU. Bovendien zullen de toenemende 
vraag en de effecten van 
klimaatverandering de druk op de Europese 
watervoorraden naar verwachting 
aanzienlijk doen toenemen. Tegen deze 
achtergrond moeten de Unie en de lidstaten 
actie ondernemen om te zorgen dat de 
wateronttrekking de limieten van de 
beschikbare hernieuwbare watervoorraden 
uiterlijk in 2020 respecteert, onder meer 
door de waterefficiëntie te verbeteren met 
behulp van marktmechanismen, zoals een 
prijsniveau van water dat een afspiegeling 
vormt van de waarde ervan. De 
vooruitgang moet worden bevorderd door 
versnelde demonstratie en invoering van 
innovatieve technologieën, systemen en 
bedrijfsmodellen, waarbij wordt 
voortgebouwd op het strategisch 
uitvoeringsplan van het Europees 
innovatiepartnerschap inzake water.

39. Hulpbronnenefficiëntie in de 
watersector wordt eveneens met prioriteit 
aangepakt om een goede waterstatus te 
bewerkstelligen. Hoewel steeds meer delen 
van Europa te maken krijgen met droogtes 
en waterschaarste, wordt naar schatting 20-
40 % van het in Europa beschikbare water 
verspild, bijvoorbeeld door lekken in het 
distributiesysteem. Volgens de beschikbare 
modellen is er aanzienlijke ruimte voor 
verbetering van de waterefficiëntie in de 
EU. Bovendien zullen de toenemende 
vraag en de effecten van 
klimaatverandering de druk op de Europese 
watervoorraden naar verwachting 
aanzienlijk doen toenemen. Tegen deze 
achtergrond moeten de Unie en de lidstaten 
actie ondernemen om te zorgen dat de 
wateronttrekking de limieten van de 
beschikbare hernieuwbare watervoorraden 
uiterlijk in 2020 respecteert, onder meer 
door de waterefficiëntie te verbeteren met 
behulp van marktmechanismen, zoals een 
prijsniveau van water dat een afspiegeling 
vormt van de waarde ervan. De 
vooruitgang moet worden bevorderd door 
versnelde demonstratie en invoering van 
innovatieve technologieën, systemen en 
bedrijfsmodellen, waarbij wordt 
voortgebouwd op het strategisch 
uitvoeringsplan van het Europees 
innovatiepartnerschap inzake water en het 
Europees innovatiepartnerschap inzake 
productiviteit en duurzaamheid in de 
landbouw als bedoeld in de 
hervormingsvoorstellen van de tweede 
pijler van het GLB.
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Amendement 24

Voorstel voor een besluit
Bijlage – paragraaf 41 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) stimulering van publieke en private 
onderzoeks- en innovatiewerkzaamheden 
die vereist zijn voor de verspreiding van 
innovatieve technologieën, systemen en 
bedrijfsmodellen, hetgeen de overgang 
naar een koolstofarme, 
hulpbronnenefficiënte economie zal 
bespoedigen en de kosten hiervan zal 
verlagen;

(c) stimulering van publieke en private 
onderzoeks- en innovatiewerkzaamheden 
die vereist zijn voor de verspreiding van 
innovatieve technologieën, systemen en 
bedrijfsmodellen, hetgeen de overgang 
naar een koolstofarme, 
hulpbronnenefficiënte economie zal 
bespoedigen en de kosten hiervan zal 
verlagen, en ertoe zal bijdragen de 
voedselverspilling binnen de voedselketen 
uiterlijk in 2025 met 50 % terug te 
dringen;

Amendement 25
Voorstel voor een besluit

Bijlage – paragraaf 50

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

50. Klimaatverandering zal de 
milieuproblemen verergeren door langere 
droogtes en hittegolven, overstromingen, 
stormen en bosbranden, evenals nieuwe of 
ernstigere vormen van mensen-, dieren- of 
plantenziekten te veroorzaken. Er zal 
gericht actie moeten worden ondernomen 
om ervoor te zorgen dat de EU voldoende 
voorbereid is om de druk en veranderingen 
als gevolg van de klimaatverandering het 
hoofd te bieden, en dat zij zo haar 
ecologische, economische en sociale 
veerkracht kan vergroten. Omdat tal van 
sectoren steeds meer door de effecten van 
klimaatverandering worden en zullen 
worden getroffen, moeten overwegingen 
inzake aanpassing en het beheer van de 
risico’s op rampen verder worden 

50. Klimaatverandering zal de 
milieuproblemen verergeren door langere 
droogtes en hittegolven, overstromingen, 
stormen en bosbranden, evenals nieuwe of 
ernstigere vormen van mensen-, dieren- of 
plantenziekten te veroorzaken. Er zal 
gericht actie moeten worden ondernomen 
om ervoor te zorgen dat de EU voldoende 
voorbereid is om de druk en veranderingen 
als gevolg van de klimaatverandering het 
hoofd te bieden, en dat zij zo haar 
ecologische, economische en sociale 
veerkracht kan vergroten. Omdat tal van 
sectoren steeds meer door de effecten van 
klimaatverandering worden en zullen 
worden getroffen, moeten overwegingen 
inzake aanpassing en het beheer van de 
risico’s op rampen verder worden 
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geïntegreerd in het EU-beleid. geïntegreerd in het EU-beleid. 
Tegelijkertijd is het belangrijk om de 
bedrijven in de zwaarst getroffen sectoren, 
zoals landbouwbedrijven, meer accurate 
informatie te verschaffen over de 
klimaatrisico's die het gevolg zijn van 
slechte praktijken, alsmede over 
uitvoerbare aanpassingsopties.

Amendement 26
Voorstel voor een besluit

Bijlage – paragraaf 62

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

62. De Commissie zal de lidstaten helpen 
de regelgeving beter na te leven en zal haar 
deel blijven doen om ervoor te zorgen dat 
de wetgeving geschikt is voor haar doel en 
in overeenstemming is met de laatste 
wetenschappelijke kennis. In de regel geldt 
dat in de regelgeving wettelijke bepalingen 
worden opgenomen die voldoende 
duidelijk en nauwkeurig zijn en die directe 
en meetbare effecten hebben en leiden tot 
minder inconsistenties in de uitvoering. De 
Commissie zal nog intensiever 
gebruikmaken van scoreborden en andere 
middelen om de voortgang van lidstaten bij 
de uitvoering van specifieke onderdelen 
van de wetgeving openlijk bij te houden.

62. De Commissie zal de lidstaten helpen 
de regelgeving beter na te leven en zal haar 
deel blijven doen om ervoor te zorgen dat 
de wetgeving evenredig is, geschikt is voor 
haar doel en in overeenstemming is met de 
laatste wetenschappelijke kennis. In de 
regel geldt dat in de regelgeving wettelijke 
bepalingen worden opgenomen die 
voldoende duidelijk en nauwkeurig zijn en 
die directe en meetbare effecten hebben en 
leiden tot minder inconsistenties in de 
uitvoering. De Commissie zal nog 
intensiever gebruikmaken van 
communicatie, scoreborden en andere 
middelen om de voortgang van lidstaten bij 
de uitvoering van specifieke onderdelen 
van de wetgeving openlijk bij te houden, 
en ervoor zorgen dat het publiek 
geïnformeerd is over positieve 
ontwikkelingen op het vlak van 
milieubescherming.

Amendement 27
Voorstel voor een besluit

Bijlage – paragraaf 63 – alinea 2 – letter e bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis) samenwerkingsstrategieën tussen 
de diverse groepen die actief zijn in 
milieubescherming en natuurbehoud 
evenals een bredere communicatie over 
beproefde praktijken worden ontwikkeld.

Amendement 28
Voorstel voor een besluit

Bijlage – paragraaf 63 – alinea 2 – letter e ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e ter) regelmatige herziening van de 
bestaande wetgeving om te waarborgen 
dat de maatregelen in het kader van de 
milieuwetgeving evenredig, uitvoerbaar 
en doelgericht zijn.

Amendement 29
Voorstel voor een besluit

Bijalge – paragraaf 71 – alinea 2 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) communicatie en bevordering van 
positieve ontwikkelingen en trends ten 
aanzien van de milieubescherming.

Amendement 30
Voorstel voor een besluit

Bijlage – paragraaf 75

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

75. Om de private sector meer te betrekken 
bij inspanningen om milieu- en 
klimaatdoelstellingen te verwezenlijken, 
met name met betrekking tot activiteiten op 
het gebied van eco-innovatie en het 

75. Om de private sector meer te betrekken 
bij inspanningen om milieu- en 
klimaatdoelstellingen te verwezenlijken, 
met name met betrekking tot activiteiten op 
het gebied van eco-innovatie en het 
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gebruik van nieuwe technologieën, moet de 
private sector tevens worden 
aangemoedigd de kansen te grijpen die 
worden geboden binnen het nieuwe 
financiële kader van de EU. Daarbij dient 
speciale aandacht uit te gaan naar kleine en 
middelgrote ondernemingen. Publiek-
private initiatieven voor eco-innovatie 
moeten worden bevorderd op grond van 
Europese innovatiepartnerschappen, zoals 
het innovatiepartnerschap inzake water. 
Door middel van het nieuwe kader voor 
innovatieve financiële instrumenten, moet 
de toegang van de private sector tot 
financiering voor investeringen in het 
milieu – met name biodiversiteit en 
klimaatverandering – worden bevorderd. 
Europese bedrijven moeten nog meer 
worden aangemoedigd in het kader van 
hun financiële verslaglegging milieu-
informatie te publiceren, meer dan zoals 
momenteel vereist is uit hoofde van 
bestaande EU-wetgeving.

gebruik van nieuwe technologieën, moet de 
private sector tevens worden 
aangemoedigd de kansen te grijpen die 
worden geboden binnen het nieuwe 
financiële kader van de EU. Daarbij dient 
speciale aandacht uit te gaan naar kleine en 
middelgrote ondernemingen. Publiek-
private initiatieven voor eco-innovatie 
moeten worden bevorderd op grond van 
Europese innovatiepartnerschappen, zoals 
het innovatiepartnerschap inzake water en 
het Europees innovatiepartnerschap 
inzake productiviteit en duurzaamheid in 
de landbouw als bedoeld in de 
hervormingsvoorstellen van het GLB.
Door middel van het nieuwe kader voor 
innovatieve financiële instrumenten, moet 
de toegang van de private sector tot 
financiering voor investeringen in het 
milieu – met name biodiversiteit,
klimaatverandering en 
bodembescherming – worden bevorderd. 
Europese bedrijven moeten nog meer 
worden aangemoedigd in het kader van 
hun financiële verslaglegging milieu-
informatie te publiceren, meer dan zoals 
momenteel vereist is uit hoofde van 
bestaande EU-wetgeving.

Amendement 31

Voorstel voor een besluit
Bijlage – paragraaf 82 – alinea 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) geleidelijke afschaffing van 
milieuonvriendelijke subsidies; uitbreiding 
van het gebruik van marktconforme 
instrumenten, met inbegrip van belasting, 
prijsstelling en het in rekening brengen van 
kosten; en uitbreiding van de markten voor 
ecologische goederen en diensten, waarbij 
rekening wordt gehouden met eventuele 
schadelijke sociale effecten;

(a) een betere koppeling tussen 
landbouwsubsidies en de levering van 
publieke goederen; uitbreiding van het 
gebruik van marktconforme instrumenten, 
met inbegrip van belasting, prijsstelling en 
het in rekening brengen van kosten; en 
uitbreiding van de markten voor 
ecologische goederen en diensten, waarbij 
rekening wordt gehouden met eventuele 
schadelijke sociale effecten;
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Amendement 32
Voorstel voor een besluit

Bijlage – paragraaf 82 – alinea 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) ontwikkeling en vanaf 2014 toepassing 
van een systeem voor het rapporteren en 
bijhouden van milieugerelateerde uitgaven 
in de EU-begroting, met name ten aanzien 
van klimaatverandering en biodiversiteit;

(e) ontwikkeling en vanaf 2014 toepassing 
van een systeem voor het beoordelen, 
rapporteren en bijhouden van 
milieugerelateerde uitgaven in de EU-
begroting, met name ten aanzien van 
klimaatverandering en biodiversiteit;

Amendement 33
Voorstel voor een besluit

Bijlage – paragraaf 83

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

83. Hoewel het al sinds 1997 op grond van 
het Verdrag vereist is 
milieubeschermingsaangelegenheden te 
integreren met overige EU-
beleidsmaatregelen en -activiteiten, geeft 
de algehele toestand van het Europese 
milieu toch aan dat de vooruitgang tot op 
heden, al is deze op sommige vlakken 
prijzenswaardig, niet toereikend is om alle 
negatieve trends te keren. De 
verwezenlijking van veel van de prioritaire 
doelstellingen van dit programma vergt een 
nog effectievere integratie van milieu- en
klimaatoverwegingen met overig beleid, 
evenals coherentere, gezamenlijke 
beleidsbenaderingen die meervoudige 
voordelen bieden. Dit moet ertoe bijdragen 
dat moeilijke neveneffecten in een vroeg 
stadium worden aangepakt, in plaats van 
pas tijdens de uitvoeringsfase, en dat 
onvermijdelijke effecten effectiever 
worden ingeperkt. De richtlijn betreffende 
strategische milieueffectbeoordeling en de 
richtlijn betreffende de 

83. Hoewel het al sinds 1997 op grond van 
het Verdrag vereist is 
milieubeschermingsaangelegenheden te 
integreren met overige EU-
beleidsmaatregelen en -activiteiten, geeft 
de algehele toestand van het Europese 
milieu toch aan dat de vooruitgang tot op 
heden, al is deze op sommige vlakken 
prijzenswaardig, niet toereikend is om alle 
negatieve trends te keren. De 
verwezenlijking van veel van de prioritaire 
doelstellingen van dit programma vergt een 
nog effectievere integratie van milieu- en 
klimaatoverwegingen met overig beleid, 
evenals coherentere, gezamenlijke, 
systemische beleidsbenaderingen die 
meervoudige voordelen bieden. Dit moet 
ertoe bijdragen dat moeilijke neveneffecten 
in een vroeg stadium worden aangepakt, in 
plaats van pas tijdens de uitvoeringsfase, 
en dat onvermijdelijke effecten effectiever 
worden ingeperkt. De richtlijn betreffende 
strategische milieueffectbeoordeling en de 
richtlijn betreffende de 
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milieueffectbeoordeling zijn, indien correct 
toegepast, effectieve middelen om te 
zorgen dat milieubeschermingsvereisten 
worden opgenomen in plannen, 
programma’s en projecten. Lokale en 
regionale autoriteiten, die over het 
algemeen verantwoordelijk zijn voor de 
beslissingen over het gebruik van land en 
mariene gebieden, hebben in het bijzonder 
een belangrijke rol te spelen bij de 
beoordeling van milieueffecten en -
bescherming, en het behoud en de 
verbetering van het natuurlijk kapitaal, ook 
om te zorgen voor een groter 
herstellingsvermogen ten aanzien van de 
effecten van klimaatverandering en 
natuurrampen.

milieueffectbeoordeling zijn, indien correct 
toegepast, effectieve middelen om te 
zorgen dat milieubeschermingsvereisten 
worden opgenomen in plannen, 
programma’s en projecten. Lokale en 
regionale autoriteiten, die over het 
algemeen verantwoordelijk zijn voor de 
beslissingen over het gebruik van land en 
mariene gebieden, hebben in het bijzonder 
een belangrijke rol te spelen bij de 
beoordeling van milieueffecten en -
bescherming, en het behoud en de 
verbetering van het natuurlijk kapitaal, ook 
om te zorgen voor een groter 
herstellingsvermogen ten aanzien van de 
effecten van klimaatverandering en 
natuurrampen.

Amendement 34
Voorstel voor een besluit

Bijlage – paragraaf 85

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

85. Dit programma omvat een aantal 
prioritaire doelstellingen die bedoeld zijn 
om de integratie te verbeteren. In haar 
voorstellen voor de hervorming van het 
GLB, het GVB, het trans-Europese 
vervoersnet (TEN-T) en het cohesiebeleid 
heeft de Commissie maatregelen 
opgenomen ter verdere ondersteuning van 
de ecologische integratie en duurzaamheid. 
Om dit programma te doen slagen, moeten 
deze beleidsmaatregelen verder bijdragen 
aan de verwezenlijking van de 
milieugerelateerde doelen en 
doelstellingen. Evenzo moeten 
inspanningen die primair bedoeld zijn om 
milieuverbeteringen te bereiken, zodanig 
worden ontworpen dat zij waar mogelijk 
ook voordelen opleveren voor overige 
beleidsterreinen. Inspanningen om de 
ecosystemen te herstellen kunnen 
bijvoorbeeld worden genomen ten behoeve 
van habitats en soorten of ten behoeve van 

85. Dit programma omvat een aantal 
prioritaire doelstellingen die bedoeld zijn 
om de integratie verder te verbeteren. In 
haar voorstellen voor de hervorming van 
het GLB, het GVB, het trans-Europese 
vervoersnet (TEN-T) en het cohesiebeleid 
heeft de Commissie maatregelen 
opgenomen ter verdere ondersteuning van 
de ecologische integratie en duurzaamheid. 
Om dit programma te doen slagen, moeten 
deze beleidsmaatregelen nog verder 
bijdragen aan de verwezenlijking van de 
milieugerelateerde doelen en 
doelstellingen. Evenzo moeten 
inspanningen die primair bedoeld zijn om 
milieuverbeteringen te bereiken, zodanig 
worden ontworpen dat zij waar mogelijk 
ook voordelen opleveren voor overige 
beleidsterreinen. Inspanningen om de 
ecosystemen te herstellen kunnen 
bijvoorbeeld worden genomen ten behoeve 
van habitats en soorten of ten behoeve van 
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de vastlegging van koolstofdioxide, terwijl 
ze tegelijk de levering verbeteren van 
ecosysteemdiensten die van cruciaal belang 
zijn voor tal van overige economische 
sectoren, zoals bestuiving of 
waterzuivering voor de landbouw, en 
groene banen opleveren.

de vastlegging van koolstofdioxide, terwijl 
ze tegelijk de levering verbeteren van 
ecosysteemdiensten die van cruciaal belang 
zijn voor tal van overige economische 
sectoren, zoals bestuiving of 
waterzuivering voor de landbouw, en 
groene banen opleveren.

Amendement 35
Voorstel voor een besluit

Bijlage – paragraaf 86 – alinea 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) integratie van de milieu- en 
klimaatgerelateerde voorwaarden en 
stimulerende maatregelen in 
beleidsinitiatieven, met inbegrip van 
beoordelingen en hervormingen van het 
bestaande beleid, alsmede nieuwe 
initiatieven op EU- en lidstaatniveau;

(a) verdere integratie van de milieu- en 
klimaatgerelateerde voorwaarden en 
stimulerende maatregelen in 
beleidsinitiatieven, met inbegrip van 
beoordelingen en hervormingen van het 
bestaande beleid, alsmede nieuwe 
initiatieven op EU- en lidstaatniveau;

Amendement 36
Voorstel voor een besluit

Bijlage – paragraaf 87

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

87. Tegen 2020 zal waarschijnlijk 80 % 
van de EU-bevolking woonachtig zijn in 
steden of stedelijke agglomeraties. De 
levenskwaliteit wordt rechtstreeks 
beïnvloed door de toestand van de 
stedelijke omgeving. De milieueffecten van 
steden gaan ook een stuk verder dan hun 
fysieke grenzen, aangezien steden zeer 
afhankelijk zijn van omliggende en 
plattelandsregio’s om te voldoen aan hun 
vraag naar voedsel, energie, ruimte en 
hulpbronnen, en om al het afval een plaats 
te geven.

87. Tegen 2020 zal waarschijnlijk 80 % 
van de EU-bevolking woonachtig zijn in 
steden of stedelijke agglomeraties. De 
levenskwaliteit wordt rechtstreeks 
beïnvloed door de toestand van de 
stedelijke omgeving. De milieueffecten van 
steden gaan ook een stuk verder dan hun 
fysieke grenzen, aangezien steden zeer 
afhankelijk zijn van omliggende en 
plattelandsregio’s om te voldoen aan hun 
vraag naar voedsel, energie, ruimte en 
hulpbronnen, en om al het afval een plaats 
te geven. Er moet daarom in het bijzonder 
aandacht worden geschonken aan de 
ontwikkeling van de plattelandsgebieden 
en het scheppen van nieuwe 
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arbeidsplaatsen in de agrarische sector.

Amendement 37
Voorstel voor een besluit

Bijlage – paragraaf 89 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

89 bis. Het EU-beleid inzake 
voedselveiligheid moet gebaseerd zijn op 
duurzame landbouw en eerlijke handel. 
Als gevolg van de klimaatverandering 
komen de natuurlijke hulpbronnen onder 
druk te staan, te meer daar er in 
voldoende hoeveelheden moet worden 
voorzien in voedingsmiddelen voor een 
groeiende wereldbevolking met een ander 
consumptiegedrag. De invoer van 
eiwithoudende producten uit derde landen 
waarin het milieubeschermingsniveau te 
laag is, kan worden verminderd door de 
bevordering van de teelt van 
eiwithoudende gewassen in de Unie. 
Bovendien is de Unie verplicht op 
bilateraal en multilateraal niveau 
adequate, regulerende 
milieubeschermingsmaatregelen te 
verlangen binnen de betrokken 
risicoregio's.
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