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Amendement 1
Kriton Arsenis

Ontwerpadvies 
Paragraaf -1 (nieuw )

Ontwerpadvies Amendement

-1. pleit ten behoeve van de democratische 
legitimiteit en de doeltreffendheid van het 
Europese semester voor specifieke 
wetgeving of anderszins een 
interinstitutioneel akkoord;

Or. en

Amendement 2
Kriton Arsenis

Ontwerpadvies 
Paragraaf -1 bis (nieuw )

Ontwerpadvies Amendement

-1 bis. merkt op dat de jaarlijkse 
groeianalyse aanbevelingen bevat met 
betrekking tot de voornaamste prioritaire 
beleidsacties; wijst daarom met nadruk op 
de noodzaak tot een nieuwe bijlage bij 
deze analyse over duurzame ontwikkeling;

Or. en

Amendement 3
Kriton Arsenis

Ontwerpadvies 
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. wijst erop dat doelmatig gebruik van 
grondstoffen en energie van fundamentele 
betekenis is voor de bevordering van 
duurzame groei en de bestrijding van de 
klimaatverandering en derhalve op 
middellange en lange termijn een 
hoofdbestanddeel van het 

1. wijst erop dat doelmatig gebruik van 
grondstoffen en energie van fundamentele 
betekenis is voor de bevordering van 
duurzame groei en de bestrijding van de 
klimaatverandering en derhalve op 
middellange en lange termijn een 
hoofdbestanddeel van het 
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mededingingsvermogen vormt; mededingingsvermogen vormt en aldus 
verregaand helpt de huidige economische 
crisis te boven te komen;

Or. en

Amendement 4
Rolandas Paksas

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. wijst erop dat doelmatig gebruik van 
grondstoffen en energie van fundamentele 
betekenis is voor de bevordering van 
duurzame groei en de bestrijding van de 
klimaatverandering en derhalve op 
middellange en lange termijn een
hoofdbestanddeel van het 
mededingingsvermogen vormt;

1. wijst erop dat doelmatig gebruik van 
grondstoffen en energie van fundamentele 
betekenis is voor de bevordering van 
duurzame groei en de bestrijding van de 
klimaatverandering, het verhogen van de 
energiezekerheid en het streven naar 
betaalbaarder energie voor de consument, 
en is derhalve van mening dat op 
middellange en lange termijn doelmatig 
gebruik van grondstoffen en energie het
hoofdbestanddeel van het 
mededingingsvermogen van de Europese 
economie moet zijn;

Or. lt

Amendement 5
Juozas Imbrasas

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. wijst erop dat doelmatig gebruik van 
grondstoffen en energie van fundamentele 
betekenis is voor de bevordering van 
duurzame groei en de bestrijding van de 
klimaatverandering en derhalve op 
middellange en lange termijn een
hoofdbestanddeel van het 
mededingingsvermogen vormt;

1. wijst erop dat doelmatig gebruik van 
grondstoffen en energie van fundamentele 
betekenis is voor de bevordering van 
duurzame groei en de bestrijding van de 
klimaatverandering, het verhogen van de 
energiezekerheid en het streven naar
betaalbaarder energie voor de consument, 
en is derhalve van mening dat op 
middellange en lange termijn doelmatig 
gebruik van grondstoffen en energie het
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hoofdbestanddeel van het 
mededingingsvermogen van de Europese 
economie moet zijn;

Or. lt

Amendement 6
Bairbre de Brún

Ontwerpadvies 
Paragraaf 1 bis (nieuw )

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. onderstreept onder verwijzing naar 
het Groene-economierapport van de 
UNEP het economische en sociale nut 
van investeren in de groene economie, 
zoals een grotere economische groei, een 
hoger bbp per hoofd van de bevolking, 
een hulpbronnenefficiënte economie, de 
schepping van nieuwe en innovatieve 
banen, de winst qua natuurlijk en 
menselijk kapitaal, alsook de 
vermindering van de armoede;

Or. en

Amendement 7
Zigmantas Balčytis

Ontwerpadvies 
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. stelt vast dat de EU, volgens door de 
Commissie onlangs opgestelde ramingen, 
op weg is naar verwezenlijking van slechts 
de helft van de nagestreefde 20% en dat de 
huidige plannen van de lidstaten ver achter 
kunnen blijven bij het algemene doel van 
20% voor doelmatig energiegebruik dat is 
bepaald in de strategie Europa 2020, met 
als gevolg dat er in tal van sectoren en 
regio's groeikansen en mogelijkheden tot 
het scheppen van werkgelegenheid 
verloren gaan;

2. stelt vast dat de EU, volgens door de 
Commissie onlangs opgestelde ramingen, 
op weg is naar verwezenlijking van slechts 
de helft van de nagestreefde 20% en dat de 
huidige plannen van de lidstaten ver achter 
kunnen blijven bij het algemene doel van 
20% voor doelmatig energiegebruik dat is 
bepaald in de strategie Europa 2020, met 
als gevolg dat er in tal van sectoren en 
regio's groeikansen en mogelijkheden tot 
het scheppen van werkgelegenheid 
verloren gaan en daarmee de 
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productiviteit, het concurrentievermogen 
en de sociale cohesie van de EU worden 
ondermijnd;

Or. en

Amendement 8
Bairbre de Brún

Ontwerpadvies 
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. stelt vast dat de EU, volgens door de 
Commissie onlangs opgestelde ramingen, 
op weg is naar verwezenlijking van slechts 
de helft van de nagestreefde 20% en dat de 
huidige plannen van de lidstaten ver achter 
kunnen blijven bij het algemene doel van 
20% voor doelmatig energiegebruik dat is 
bepaald in de strategie Europa 2020, met 
als gevolg dat er in tal van sectoren en 
regio's groeikansen en mogelijkheden tot 
het scheppen van werkgelegenheid 
verloren gaan;

2. stelt vast dat de EU, volgens door de 
Commissie onlangs opgestelde ramingen, 
op weg is naar verwezenlijking van slechts 
de helft van de nagestreefde 20% en dat de 
huidige plannen van de lidstaten ver achter 
kunnen blijven bij het algemene doel van 
20% voor doelmatig energiegebruik dat is 
bepaald in de strategie Europa 2020, met 
als gevolg dat er in tal van sectoren en 
regio's groeikansen en mogelijkheden tot 
het scheppen van werkgelegenheid 
verloren gaan; is van mening dat de 20-
procents-doelstelling voor doelmatig 
energieverbruik van de EU 2020-strategie 
bindend moet worden gemaakt;

Or. en

Amendement 9
Rolandas Paksas

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. stelt vast dat de EU, volgens door de 
Commissie onlangs opgestelde ramingen, 
op weg is naar verwezenlijking van slechts 
de helft van de nagestreefde 20% en dat de 
huidige plannen van de lidstaten ver achter 
kunnen blijven bij het algemene doel van 
20% voor doelmatig energiegebruik dat is 
bepaald in de strategie Europa 2020, met 

2. stelt vast dat de EU, volgens door de 
Commissie onlangs opgestelde ramingen, 
op weg is naar verwezenlijking van slechts 
de helft van de nagestreefde 20% en dat de 
huidige plannen van de lidstaten ver achter 
kunnen blijven bij het algemene doel van 
20% voor doelmatig energiegebruik dat is 
bepaald in de strategie Europa 2020, met 
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als gevolg dat er in tal van sectoren en 
regio's groeikansen en mogelijkheden tot 
het scheppen van werkgelegenheid 
verloren gaan;

als gevolg dat er in tal van sectoren en 
regio's groeikansen en mogelijkheden tot 
het scheppen van werkgelegenheid 
verloren gaan; dringt er bij de Commissie 
op aan de methodologie van de nationale 
streefcijfers op dit terrein te definiëren; 
vraagt de lidstaten grotere 
verantwoordelijkheid op zich te nemen bij 
het bereiken van de energie-
efficiëntiedoelen en de Commissie zo 
gedetailleerd mogelijk te informeren;

Or. lt

Amendement 10
Juozas Imbrasas

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. stelt vast dat de EU, volgens door de 
Commissie onlangs opgestelde ramingen, 
op weg is naar verwezenlijking van slechts 
de helft van de nagestreefde 20% en dat de 
huidige plannen van de lidstaten ver achter 
kunnen blijven bij het algemene doel van 
20% voor doelmatig energiegebruik dat is 
bepaald in de strategie Europa 2020, met 
als gevolg dat er in tal van sectoren en 
regio's groeikansen en mogelijkheden tot 
het scheppen van werkgelegenheid 
verloren gaan;

2. stelt vast dat de EU, volgens door de 
Commissie onlangs opgestelde ramingen, 
op weg is naar verwezenlijking van slechts 
de helft van de nagestreefde 20% en dat de 
huidige plannen van de lidstaten ver achter 
kunnen blijven bij het algemene doel van 
20% voor doelmatig energiegebruik dat is 
bepaald in de strategie Europa 2020, met 
als gevolg dat er in tal van sectoren en 
regio's groeikansen en mogelijkheden tot 
het scheppen van werkgelegenheid 
verloren gaan; dringt er bij de Commissie 
op aan de methodologie van de nationale 
streefcijfers op dit terrein te definiëren; 
vraagt de lidstaten grotere 
verantwoordelijkheid op zich te nemen bij 
het bereiken van de energie-
efficiëntiedoelen en de Commissie zo 
gedetailleerd mogelijk te informeren;

Or. lt

Amendement 11
Oreste Rossi
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Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. stelt vast dat de EU, volgens door de 
Commissie onlangs opgestelde ramingen, 
op weg is naar verwezenlijking van slechts 
de helft van de nagestreefde 20% en dat de 
huidige plannen van de lidstaten ver achter 
kunnen blijven bij het algemene doel van 
20% voor doelmatig energiegebruik dat is 
bepaald in de strategie Europa 2020, met 
als gevolg dat er in tal van sectoren en 
regio's groeikansen en mogelijkheden tot 
het scheppen van werkgelegenheid 
verloren gaan;

2. stelt vast dat de EU, volgens door de 
Commissie onlangs opgestelde ramingen, 
op weg is naar verwezenlijking van slechts 
de helft van de nagestreefde 20% en dat de 
huidige plannen van de lidstaten ver achter 
kunnen blijven bij het algemene doel van 
20% voor doelmatig energiegebruik dat is 
bepaald in de strategie Europa 2020, met 
als gevolg dat er volgens de Commissie in 
tal van sectoren en regio's groeikansen en 
mogelijkheden tot het scheppen van 
werkgelegenheid verloren gaan;

Or. it

Amendement 12
Oreste Rossi

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. stelt vast dat de EU, volgens door de 
Commissie onlangs opgestelde ramingen, 
op weg is naar verwezenlijking van slechts 
de helft van de nagestreefde 20% en dat de 
huidige plannen van de lidstaten ver achter 
kunnen blijven bij het algemene doel van 
20% voor doelmatig energiegebruik dat is 
bepaald in de strategie Europa 2020, met 
als gevolg dat er in tal van sectoren en 
regio's groeikansen en mogelijkheden tot 
het scheppen van werkgelegenheid 
verloren gaan;

2. stelt vast dat de EU, volgens door de 
Commissie onlangs opgestelde ramingen, 
op weg is naar verwezenlijking van slechts 
de helft van de nagestreefde 20% en dat de 
huidige plannen van de lidstaten ver achter 
kunnen blijven bij het algemene doel van 
20% voor doelmatig energiegebruik dat is 
bepaald in de strategie Europa 2020;

Or. it

Amendement 13
Riikka Manner

Ontwerpadvies
Paragraaf 3
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Ontwerpadvies Amendement

3. wijst op de aanzienlijke mogelijkheden 
tot beperking van het verbruik, met name 
in energie-intensieve sectoren zoals bouw, 
vervoer en industrie;

3. wijst op de aanzienlijke mogelijkheden 
tot beperking van het verbruik, met name 
in energie-intensieve sectoren zoals bouw, 
vervoer en industrie, door de invoering 
van bindende voorschriften voor energie-
efficiëntie;

Or. fi

Amendement 14
Oreste Rossi

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst op de aanzienlijke mogelijkheden 
tot beperking van het verbruik, met name 
in energie-intensieve sectoren zoals bouw, 
vervoer en industrie;

3. wijst erop dat de mogelijkheden tot 
beperking van het verbruik, met name in 
energie-intensieve sectoren zoals bouw, 
vervoer en industrie, beter onderzocht 
moeten worden op een manier die geen 
schade berokkent aan het 
concurrentievermogen van de Europese 
industrie;

Or. it

Amendement 15
Oreste Rossi

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is zich bewust van het bestaan van een 
nieuw energie-efficiëntieplan 2011 
(COM(2011)0109)1 dat in maart 2011 door 
de Commissie is aangenomen, maar stelt 
voor dat er aanvullende en meer 
beperkende maatregelen worden 
genomen;

4. is zich bewust van het bestaan van een 
nieuw energie-efficiëntieplan 2011 
(COM(2011)0109)1 dat in maart 2011 door 
de Commissie is aangenomen;

Or. it
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Amendement 16
Riikka Manner

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de Commissie dan ook nu 
wettelijk bindende nationale streefcijfers 
voor doelmatig energiegebruik te bepalen, 
rekening houdend met het beginpunt en de 
economische situatie in iedere lidstaat, en 
met maatregelen die eerder op dit terrein 
zijn genomen;

5. verzoekt de Commissie dan ook nu 
wettelijk bindende nationale streefcijfers 
voor doelmatig energiegebruik te bepalen, 
vooral in de bouwsector, rekening 
houdend met het beginpunt en de 
economische situatie in iedere lidstaat, en 
met maatregelen die eerder op dit terrein 
zijn genomen;

Or. fi

Amendement 17
Crescenzio Rivellini

Ontwerpadvies 
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de Commissie dan ook nu 
wettelijk bindende nationale streefcijfers
voor doelmatig energiegebruik te bepalen, 
rekening houdend met het beginpunt en de 
economische situatie in iedere lidstaat, en
met maatregelen die eerder op dit terrein 
zijn genomen;

5. verzoekt de lidstaten om gezien de 
doelstellingen van de Europa 2020-
strategie de indicatieve, vrijwillige 
nationale doelstellingen voor doelmatig 
energiegebruik volledig na te leven in het 
kader van de nationale 
hervormingsprogramma's, rekening 
houdend met het beginpunt, de nationale 
specificiteiten en mogelijkheden, de 
economische situatie, alsook met de 
maatregelen die eerder op dit terrein zijn 
genomen;

Or. en

Amendement 18
Horst Schnellhardt

Ontwerpadvies
Paragraaf 5
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Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de Commissie dan ook nu 
wettelijk bindende nationale streefcijfers 
voor doelmatig energiegebruik te bepalen, 
rekening houdend met het beginpunt en 
de economische situatie in iedere lidstaat, 
en met maatregelen die eerder op dit 
terrein zijn genomen;

5. verzoekt de Commissie dan ook nu de 
Europese streefcijfers voor doelmatig 
energiegebruik te bekijken en voor een 
volledige verwezenlijking van de 
streefcijfers in de lidstaten te zorgen;

Or. de

Amendement 19
Oreste Rossi

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de Commissie dan ook nu
wettelijk bindende nationale streefcijfers 
voor doelmatig energiegebruik te bepalen, 
rekening houdend met het beginpunt en de 
economische situatie in iedere lidstaat, en 
met maatregelen die eerder op dit terrein 
zijn genomen;

5. verzoekt de Commissie dan ook 
nationale streefcijfers voor doelmatig 
energiegebruik te bepalen, rekening 
houdend met de geografische 
omstandigheden, het beginpunt en de 
economische situatie in iedere lidstaat, en 
met maatregelen die eerder op dit terrein 
zijn genomen;

Or. it

Amendement 20
Kriton Arsenis

Ontwerpadvies 
Paragraaf 5 bis (nieuw )

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. wijst op de noodzaak van een 
jaarlijkse EU-doelstelling voor efficiënt 
materiaalgebruik ten einde het 
grondstoffengebruik te verminderen en 
wijst op de cruciale noodzaak het 
grondstoffengebruik los te koppelen van 
de economische groei;

Or. en



PE467.210v01-00 12/15 AM\870999NL.doc

NL

Amendement 21
Kriton Arsenis

Ontwerpadvies 
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. wijst erop dat in het Europees semester 
voor voorafgaande coördinatie van het 
economische beleid de bevordering moet 
doorklinken van de overgang naar een in 
milieuopzicht duurzame economie;

6. benadrukt het verband tussen de 
economische en ecologische crisis en wijst 
erop dat in het Europees semester voor 
voorafgaande coördinatie van het 
economische beleid de bevordering moet 
doorklinken van de overgang naar een in 
milieuopzicht duurzame economie;

Or. en

Amendement 22
Oreste Rossi

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. wijst erop dat in het Europees semester 
voor voorafgaande coördinatie van het 
economische beleid de bevordering moet
doorklinken van de overgang naar een in 
milieuopzicht duurzame economie;

6. is van mening dat in het Europees 
semester voor voorafgaande coördinatie 
van het economische beleid de bevordering 
zou moeten doorklinken van de overgang 
naar een in milieuopzicht duurzame 
economie, waarbij het algemene sociaal-
economisch evenwicht niet uit het oog 
mag worden verloren;

Or. it

Amendement 23
Bairbre de Brún

Ontwerpadvies 
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. verzoekt de Commissie dan ook in ieder 
jaarlijks overzicht van de groei een 

7. verzoekt de Commissie dan ook in ieder 
jaarlijks overzicht van de groei een 
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tussentijds verslag op te nemen van de 
indicatoren van milieueconomische 
boekhouding.

tussentijds verslag op te nemen van de 
indicatoren van milieueconomische 
boekhouding alsook van de samenhang 
met de doelstellingen van de Europa 
2020-strategie ten aanzien van de 
klimaatveranderingen en energie.

Or. en

Amendement 24
Oreste Rossi

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. verzoekt de Commissie dan ook in ieder 
jaarlijks overzicht van de groei een 
tussentijds verslag op te nemen van de 
indicatoren van milieueconomische 
boekhouding.

7. verzoekt de Commissie dan ook te 
overwegen om in ieder jaarlijks overzicht 
van de groei een tussentijds verslag op te 
nemen van de indicatoren van 
milieueconomische boekhouding,
overeenkomstig de modules in artikel 3 
van de verordening van het Europees 
Parlement en de Raad over Europese 
milieu-economische rekeningen1.
__________________
1 PB (...)

Or. it

Amendement 25
Bas Eickhout

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. vindt het heel belangrijk om 
constante reducties na te jagen en te 
bereiken in het gebruik van gewonnen 
natuurlijke hulpbronnen, maar ook om 
een begrip te hebben van de omvang van 
de bestaande voorraden natuurlijke 
hulpbronnen; verzoekt daarom om de 
milieueconomische boekhouding zo snel 
mogelijk aan te vullen met 
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voorraadboekhouding;

Or. en

Amendement 26
Gerben-Jan Gerbrandy

Ontwerpadvies 
Paragraaf 7 bis (nieuw )

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. verzoekt de Commissie om prestatie-
indicatoren (KPI's) op te stellen voor de 
tenuitvoerlegging van de in de nationale 
hervormingsprogramma's vervatte 
doelstellingen ten aanzien van een 
doelmatig gebruik van natuurlijke 
hulpbronnen, en om daar dan op 
geregelde basis in de jaarlijkse 
groeianalyse verslag van uit te brengen.

Or. en

Amendement 27
Kriton Arsenis

Ontwerpadvies 
Paragraaf 7 bis (nieuw )

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. merkt op dat bij de berekening van 
het bbp geen rekening wordt gehouden 
met het menselijk en sociaal kapitaal, 
noch met de natuurlijke hulpbronnen en 
ecosysteemdiensten, noch met de 
omwentelingen zoals die voortvloeien uit 
de klimaatverandering, noch met het 
beginsel van een eerlijke en gelijke 
toegang tot de natuurlijke hulpbronnen 
voor de huidige en toekomstige generaties 
als een noodzakelijke voorwaarde voor 
duurzaamheid; benadrukt om die reden 
de noodzaak tot opname van nieuwe 
gegevens en indicatoren in het bbp; 

Or. en
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Amendement 28
Kriton Arsenis

Ontwerpadvies 
Paragraaf 7 ter (nieuw )

Ontwerpadvies Amendement

7 ter. is ingenomen met de suggestie in de 
recentste jaarlijkse groeianalyse om 
milieuonvriendelijke subsidies af te 
schaffen en pleit voor een analyse van 
deze beleidskeuze gedurende het Europese 
semester van 2012.

Or. en


