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Amendement 1
Gerben-Jan Gerbrandy

Ontwerpresolutie
Visum 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien de mededeling van de Commissie 
met de titel 'Meer voordelen door EU-
milieumaatregelen: vertrouwen kweken 
door de kennis en de reactiecapaciteit te 
verbeteren (COM(2012)0095);

Or. en

Amendement 2
Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß, Richard Seeber

Ontwerpresolutie
Visum 5

Ontwerpresolutie Amendement

gezien de besluiten van de Raad over het 
stappenplan inzake efficiënt 
hulpbronnengebruik in Europa van de 
Commissie aangenomen op 19 december 
2011 (18786/11) en de conclusies van de 
Raad van 20 december 2010 over beheer 
van duurzame grondstoffen en duurzame 
productie en verbruik: een essentiële 
bijdrage op de weg naar een 
hulpbronnenefficiënt Europa, 

- gezien de conclusies van de Raad Milieu
van 19 december 2011 over het 
stappenplan inzake efficiënt 
hulpbronnengebruik in Europa van de 
Commissie (18786/11), de conclusies van 
de Raad Concurrentievermogen van 29 
november 2011 over een concurrerende 
Europese economie en de conclusies van 
de Raad Milieu van 20 december 2010 
over duurzaam materiaalbeheer en 
duurzame productie en consumptie: een 
essentiële bijdrage op de weg naar een 
hulpbronnenefficiënt Europa,

Or. de

Amendement 3
Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß, Richard Seeber, Elisabetta Gardini

Ontwerpresolutie
Visum 7 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

- gezien de mededeling van de Commissie 
"Grondstoffen beschikbaar maken voor 
het toekomstige welzijn van Europa –
Voorstel voor een Europees 
innovatiepartnerschap inzake 
grondstoffen" (COM(2012)0082), 

Or. de

Amendement 4
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Ontwerpresolutie
Visum 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien het verslag van de Commissie 
milieubeheer, volksgezondheid en 
voedselveiligheid over de herziening van 
het zesde actieprogramma voor het milieu 
en de prioriteiten die zijn vastgesteld in 
het zevende actieprogramma voor het 
milieu - "een beter milieu voor een beter 
bestaan",

Or. fr

Amendement 5
Riikka Manner

Ontwerpresolutie
Visum 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement
- gezien zijn resolutie van 19 januari 2012 
over het voorkomen van 
voedselverspilling: strategieën voor een 
doelmatiger voedselvoorzieningsketen in, 
de EU1,
__________________
1 P7_TA-PROV(2012)0014.

Or. fi
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Amendement 7
Andres Perello Rodriguez

Ontwerpresolutie
Recital A bis (new)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat vooral mensen met 
lagere inkomens en in achtergestelde 
regio's hard worden getroffen door de 
gevolgen van de schaarste van de 
hulpbronnen en de prijsstijgingen, en dat 
daarom een synergie tussen sociaal beleid 
en milieubeleid meer dan ooit 
noodzakelijk is;

Or. es

Amendement 8
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de roofbouw op
natuurlijke hulpbronnen leidt tot aantasting 
van het milieu en vernietiging van het 
natuurlijke kapitaal van de aarde;

B. overwegende dat de overexploitatie van
natuurlijke hulpbronnen en de daaruit 
voortvloeiende veranderingen in het 
landgebruik leiden tot aantasting van het 
milieu en vernietiging van het natuurlijke 
kapitaal van de aarde, onder meer door het 
verlies aan biodiversiteit;

Or. en

Amendement 9
Andres Perello Rodriguez

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de roofbouw op 
natuurlijke hulpbronnen leidt tot aantasting 
van het milieu en vernietiging van het 
natuurlijke kapitaal van de aarde;

B. overwegende dat de roofbouw op 
natuurlijke hulpbronnen leidt tot aantasting 
van het milieu en vernietiging van het 
natuurlijke kapitaal van de aarde, en 
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tegelijk schadelijk is voor de gezondheid 
en het welzijn van mensen;

Or. es

Amendement 10
Matthias Groote

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de roofbouw op 
natuurlijke hulpbronnen leidt tot aantasting 
van het milieu en vernietiging van het 
natuurlijke kapitaal van de aarde;

B. overwegende dat de roofbouw op 
natuurlijke hulpbronnen leidt tot aantasting 
van het milieu, versnelde 
klimaatverandering en vernietiging van 
het natuurlijke kapitaal van de aarde;

Or. de

Amendement 11
Kriton Arsenis, Judith A. Merkies

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de roofbouw op
natuurlijke hulpbronnen leidt tot aantasting 
van het milieu en vernietiging van het 
natuurlijke kapitaal van de aarde;

B. overwegende dat de groeiende vraag 
naar en de overexploitatie van natuurlijke 
hulpbronnen leidt tot aantasting van het 
milieu en vernietiging van het eindige 
natuurlijke kapitaal van de aarde;

Or. en

Amendement 12
Oreste Rossi

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat intensief gebruik van 
hulpbronnen en het dramatisch 
toegenomen mondiaal gebruik de prijzen 
van grondstoffen opdrijven, waarbij de 

C. overwegende dat intensief gebruik van 
hulpbronnen en de dramatisch toegenomen 
consumptie in opkomende economieën, 
alsmede de financiële speculatie op de 
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reële grondstofprijzen sinds de 
eeuwwisseling met 147% zijn toegenomen; 
overwegende dat het ernaar uitziet dat de 
EU voor moeilijke uitdagingen komt te 
staan als het gaat om het veiligstellen van 
de toegang tot,en de ononderbroken 
toevoer van essentiële hulpbronnen;

grondstoffenmarkten de prijzen van die 
grondstoffen opdrijven, waarbij de reële 
grondstofprijzen sinds de eeuwwisseling 
met 147% zijn toegenomen; overwegende 
dat het ernaar uitziet dat de EU voor 
moeilijke uitdagingen komt te staan als het 
gaat om het veiligstellen van de toegang 
tot,en de ononderbroken toevoer van 
essentiële hulpbronnen;

Or. it

Amendement 13
Horst Schnellhardt, Christa Klaß

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat intensief gebruik van 
hulpbronnen en het dramatisch 
toegenomen mondiaal gebruik de prijzen 
van grondstoffen opdrijven, waarbij de 
reële grondstofprijzen sinds de 
eeuwwisseling met 147% zijn toegenomen;
overwegende dat het ernaar uitziet dat de 
EU voor moeilijke uitdagingen komt te 
staan als het gaat om het veiligstellen van 
de toegang tot,en de ononderbroken 
toevoer van essentiële hulpbronnen;

C. overwegende dat intensief gebruik van 
hulpbronnen en het dramatisch 
toegenomen mondiaal gebruik de prijzen 
van grondstoffen opdrijven, waarbij de 
reële grondstofprijzen sinds de 
eeuwwisseling met 147% zijn toegenomen; 
overwegende dat het ernaar uitziet dat de 
EU voor moeilijke uitdagingen komt te 
staan als het gaat om het veiligstellen van 
de toegang tot,en de ononderbroken 
toevoer van essentiële hulpbronnen;
overwegende dat de bedrijfssector en de 
politiek onderkennen dat een efficiënt 
gebruik van grondstoffen van essentieel 
belang is voor het aangaan van deze 
uitdagingen;

Or. de

Amendement 14
Kriton Arsenis

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat intensief gebruik van 
hulpbronnen en het dramatisch 

C. overwegende dat de uit intensief 
gebruik voortvloeiende 
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toegenomen mondiaal gebruik de prijzen 
van grondstoffen opdrijven, waarbij de 
reële grondstofprijzen sinds de 
eeuwwisseling met 147% zijn toegenomen;
overwegende dat het ernaar uitziet dat de 
EU voor moeilijke uitdagingen komt te 
staan als het gaat om het veiligstellen van 
de toegang tot, en de ononderbroken 
toevoer van essentiële hulpbronnen;

grondstoffenschaarste, de prijsspeculatie 
op de grondstoffenmarkten en het 
dramatisch toegenomen mondiaal gebruik 
de prijzen van grondstoffen opdrijven, 
waarbij de reële grondstofprijzen sinds de 
eeuwwisseling met 147% zijn toegenomen; 
overwegende dat het ernaar uitziet dat de 
EU voor moeilijke uitdagingen komt te 
staan als het gaat om het veiligstellen van 
de toegang tot, en de ononderbroken 
toevoer van essentiële hulpbronnen;

Or. en

Amendement 15
Andreas Mölzer

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat intensief gebruik van 
hulpbronnen en het dramatisch 
toegenomen mondiaal gebruik de prijzen 
van grondstoffen opdrijven, waarbij de 
reële grondstofprijzen sinds de 
eeuwwisseling met 147% zijn toegenomen; 
overwegende dat het ernaar uitziet dat de 
EU voor moeilijke uitdagingen komt te 
staan als het gaat om het veiligstellen van 
de toegang tot,en de ononderbroken 
toevoer van essentiële hulpbronnen;

C. overwegende dat het intensieve gebruik 
van hulpbronnen en het dramatisch 
toegenomen mondiaal energieverbruik 
alsook de speculatie de prijzen van 
grondstoffen opdrijven, waarbij de reële 
grondstofprijzen sinds de eeuwwisseling 
met 147% zijn toegenomen; overwegende 
dat het ernaar uitziet dat de EU voor 
moeilijke uitdagingen komt te staan als het 
gaat om het veiligstellen van de toegang 
tot,en de ononderbroken toevoer van 
essentiële hulpbronnen;

Or. de

Amendement 16
Nick Griffin

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat intensief gebruik van 
hulpbronnen en het dramatisch 
toegenomen mondiaal gebruik de prijzen 
van grondstoffen opdrijven, waarbij de 

C. overwegende dat intensief gebruik van 
hulpbronnen, fysieke en geologische 
beperkingen van de toevoer en het 
dramatisch toegenomen mondiaal gebruik 



AM\895357NL.doc 9/62 PE485.854v01-00

NL

reële grondstofprijzen sinds de 
eeuwwisseling met 147% zijn toegenomen;
overwegende dat het ernaar uitziet dat de 
EU voor moeilijke uitdagingen komt te 
staan als het gaat om het veiligstellen van 
de toegang tot,en de ononderbroken 
toevoer van essentiële hulpbronnen;

de prijzen van grondstoffen opdrijven, 
waarbij de reële grondstofprijzen sinds de 
eeuwwisseling met 147% zijn toegenomen; 
overwegende dat het ernaar uitziet dat de 
EU voor moeilijke uitdagingen komt te 
staan als het gaat om het veiligstellen van 
de toegang tot, en de ononderbroken 
toevoer van essentiële hulpbronnen;

Or. en

Amendement 17
Matthias Groote

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat het overschakelen van 
de economie op een hulpbronnenefficiënte 
koers die de planeet niet overbelast, zal 
zorgen voor verbetering van het 
concurrentievermogen, nieuwe 
mogelijkheden voor groei en nieuwe banen 
dankzij verbeterde efficiëntie en dus 
kostenverlaging, commercialisering van 
innovaties en een beter beheer van 
hulpbronnen gedurende hun hele 
levenscyclus;

D. overwegende dat het overschakelen van 
de economie op een hulpbronnenefficiënte 
koers die de planeet niet overbelast en 
rekening houdt met de bevolkingsaanwas 
en de aantallen mensen die in toekomstig 
geïndustrialiseerde landen leven, zal 
zorgen voor verbetering van het 
concurrentievermogen, nieuwe 
mogelijkheden voor groei en nieuwe banen 
dankzij verbeterde efficiëntie en dus 
kostenverlaging, commercialisering van 
innovaties en een beter beheer van 
hulpbronnen gedurende hun hele 
levenscyclus;

Or. de

Amendement 18
Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß, Richard Seeber

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat het overschakelen van 
de economie op een hulpbronnenefficiënte 
koers die de planeet niet overbelast, zal
zorgen voor verbetering van het 
concurrentievermogen, nieuwe 

D. overwegende dat het overschakelen van 
de economie op een hulpbronnenefficiënte 
koers die de planeet niet overbelast, kan
zorgen voor verbetering van het 
concurrentievermogen, nieuwe 
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mogelijkheden voor groei en nieuwe banen 
dankzij verbeterde efficiëntie en dus 
kostenverlaging, commercialisering van 
innovaties en een beter beheer van 
hulpbronnen gedurende hun hele 
levenscyclus;

mogelijkheden voor groei en nieuwe banen 
dankzij verbeterde efficiëntie en dus 
kostenverlaging, commercialisering van 
innovaties en een beter beheer van 
hulpbronnen gedurende hun hele 
levenscyclus;

Or. de

Amendement 19
Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß, Richard Seeber

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat recycling meer is 
dan verzameling van afval dat 
gerecycleerd kan worden en dat het 
daarom essentieel is dat bij toekomstige 
maatregelen rekening wordt gehouden 
met alle stappen in de waardeketen;

Or. de

Amendement 20
Oreste Rossi

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat het van essentieel 
belang is dat de EU snel uit de recessie of 
economische stagnatie komt die 
momenteel in verschillende lidstaten 
gaande is, en dat eenvoudiger, afgeslankte 
wetgeving van doorslaggevende betekenis 
is voor het economisch herstel; 

Or. it

Amendement 21
Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß, Richard Seeber
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Ontwerpresolutie
Overweging D ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D ter. overwegende dat een toekomstig, 
alomvattend hulpbronnenbeleid niet meer 
slechts een onderscheid moet maken 
tussen 'hernieuwbare en 'niet-
hernieuwbare' hulpbronnen, maar ook 
'duurzame' materialen erbij moet 
betrekken;

Or. de

Amendement 22
Andres Perello Rodriguez

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat EU-burgers volgens de 
Eurobarometer van maart 2011 zeer veel 
belang hechten aan hulpbronefficiëntie en 
duurzame productie en consumptie;

E. overwegende dat EU-burgers volgens de 
Eurobarometer van maart 2011 zeer veel 
belang hechten aan hulpbronefficiëntie en 
duurzame productie en consumptie, en dat 
duurzaamheid pas gerealiseerd kan 
worden met betrokkenheid van de 
burgers, via een verandering van 
mentaliteit en gewoonten in de 
samenleving ten aanzien van het gebruik 
van de hulpbronnen;

Or. es

Amendement 23
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat de toenemende 
vraag naar landbouwproducten als 
resultaat van de groeiende 
wereldbevolking de komende decennia 
aanzienlijke gevolgen zal hebben voor het 
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landgebruik en de natuurlijke 
ecosystemen;

Or. en

Amendement 24
Gerben-Jan Gerbrandy

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat het veiligstellen 
van de toegang tot en de ononderbroken 
toevoer van hulpbronnen een steeds 
grotere uitdaging wordt, vanwege het 
toenemende gebruik van hulpbronnen, 
water en land;

Or. en

Amendement 25
Eija-Riitta Korhola

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat economische groei 
een randvoorwaarde is voor 
hulpbronnenefficiënte investeringen;

Or. en

Amendement 26
Kriton Arsenis, Judith A. Merkies

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat het bewustzijn en 
de uitdrukking in geld van de waarde van 
de natuur en de ecosysteemdiensten die zij 
biedt, van cruciaal belang zijn voor de 
overgang naar een hulpbronnenefficiënte 
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economie;

Or. en

Amendement 28
Eija-Riitta Korhola

Ontwerpresolutie
Overweging E ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E ter. overwegende dat een 
concurrentiekrachtige sector nieuwe 
investeringen voor een efficiëntere 
technologie mogelijk maakt;

Or. en

Amendement 29
Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß, Richard Seeber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. roept op tot het oprichten van 
gezamenlijke task forces voor de drie 
sleutelgebieden van voedsel, huisvesting en 
mobiliteit; is van oordeel dat deze zouden 
moeten bestaan uit experts van de 
Commissie, de lidstaten, het bedrijfsleven 
en het maatschappelijk middenveld en tot 
taak moeten krijgen om binnen een jaar te 
komen met Europese actieplannen voor 
hulpbronnenefficiëntie waarin duidelijke
ijkpunten zijn opgenomen;

1. roept op tot het oprichten van 
gezamenlijke task forces voor de drie 
sleutelgebieden van voedsel, huisvesting en 
mobiliteit; is van oordeel dat deze zouden 
moeten bestaan uit experts van de 
Commissie, de lidstaten, het bedrijfsleven 
en het maatschappelijk middenveld en tot 
taak moeten krijgen om zo snel mogelijk te 
komen met Europese actieplannen voor 
hulpbronnenefficiëntie waarin indicatieve
ijkpunten zijn opgenomen;

Or. de

Amendement 30
Gerben-Jan Gerbrandy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1
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Ontwerpresolutie Amendement

1. roept op tot het oprichten van 
gezamenlijke task forces voor de drie 
sleutelgebieden van voedsel, huisvesting 
en mobiliteit; is van oordeel dat deze 
zouden moeten bestaan uit experts van de 
Commissie, de lidstaten, het bedrijfsleven 
en het maatschappelijk middenveld en tot 
taak moeten krijgen om binnen een jaar te 
komen met Europese actieplannen voor 
hulpbronnenefficiëntie waarin duidelijke 
ijkpunten zijn opgenomen;

1. roept op tot het oprichten van 
gezamenlijke task forces voor de drie 
sleutelgebieden voedsel, huisvesting en 
mobiliteit; is van oordeel dat deze zouden 
moeten bestaan uit experts van de 
Commissie, de lidstaten, het bedrijfsleven 
en het maatschappelijk middenveld en tot 
taak moeten krijgen om binnen een jaar te 
komen met Europese actieplannen voor 
hulpbronnenefficiëntie waarin duidelijke 
maatregelen voor een verminderd gebruik
van hulpbronnen zijn opgenomen;

Or. en

Amendement 31
Oreste Rossi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. roept op tot het oprichten van 
gezamenlijke task forces voor de drie 
sleutelgebieden van voedsel, huisvesting en 
mobiliteit; is van oordeel dat deze zouden 
moeten bestaan uit experts van de 
Commissie, de lidstaten, het bedrijfsleven 
en het maatschappelijk middenveld en tot 
taak moeten krijgen om binnen een jaar te 
komen met Europese actieplannen voor 
hulpbronnenefficiëntie waarin duidelijke 
ijkpunten zijn opgenomen;

1. roept op tot het oprichten van 
gezamenlijke task forces voor de drie 
sleutelgebieden van voedsel, huisvesting en 
mobiliteit; is van oordeel dat deze zouden 
moeten bestaan uit experts van de 
Commissie, de lidstaten, lokale 
autoriteiten, het bedrijfsleven en het 
maatschappelijk middenveld en tot taak 
moeten krijgen om binnen een jaar te 
komen met Europese actieplannen voor 
hulpbronnenefficiëntie waarin duidelijke 
technische en economische ijkpunten zijn 
opgenomen, zodat een gedetailleerde 
kosten-batenanlayse kan worden 
gemaakt;

Or. it

Amendement 32
Bas Eickhout, Satu Hassi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1



AM\895357NL.doc 15/62 PE485.854v01-00

NL

Ontwerpresolutie Amendement

1. roept op tot het oprichten van
gezamenlijke task forces voor de drie 
sleutelgebieden van voedsel, huisvesting 
en mobiliteit; is van oordeel dat deze 
zouden moeten bestaan uit experts van de 
Commissie, de lidstaten, het bedrijfsleven 
en het maatschappelijk middenveld en tot 
taak moeten krijgen om binnen een jaar te 
komen met Europese actieplannen voor 
hulpbronnenefficiëntie waarin duidelijke 
ijkpunten zijn opgenomen;

1. verzoekt de Commissie en de lidstaten
gezamenlijke task forces op te richten voor 
de drie sleutelgebieden voedsel, 
huisvesting en mobiliteit, bestaande uit 
experts van de Commissie, de lidstaten, het 
bedrijfsleven en het maatschappelijk 
middenveld om binnen een jaar te komen 
tot Europese actieplannen voor 
hulpbronnenefficiëntie waarin duidelijke 
maatregelen voor een lager gebruik van 
hulpbronnen zijn opgenomen;

Or. en

Amendement 33
Holger Krahmer, Britta Reimers

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. roept op tot het oprichten van 
gezamenlijke task forces voor de drie 
sleutelgebieden van voedsel, huisvesting 
en mobiliteit; is van oordeel dat deze 
zouden moeten bestaan uit experts van de 
Commissie, de lidstaten, het bedrijfsleven 
en het maatschappelijk middenveld en tot 
taak moeten krijgen om binnen een jaar te 
komen met Europese actieplannen voor 
hulpbronnenefficiëntie waarin duidelijke 
ijkpunten zijn opgenomen;

1. roept de Commissie en de lidstaten op 
de voornaamste belanghebbenden te 
betrekken bij de uitvoering van het 
stappenplan en de overgang naar een 
hulpbronnenefficiënte economie, en 
daarbij te streven naar een goede balans 
tussen ecologische, economische en 
sociale duurzaamheid;

Or. en

Amendement 34
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Csaba Sándor Tabajdi, Marisa Matias, Karin 
Kadenbach, Vittorio Prodi, Kriton Arsenis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. roept op tot het oprichten van 1. roept op tot het oprichten van 
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gezamenlijke task forces voor de drie 
sleutelgebieden van voedsel, huisvesting 
en mobiliteit; is van oordeel dat deze 
zouden moeten bestaan uit experts van de 
Commissie, de lidstaten, het bedrijfsleven 
en het maatschappelijk middenveld en tot 
taak moeten krijgen om binnen een jaar te 
komen met Europese actieplannen voor 
hulpbronnenefficiëntie waarin duidelijke 
ijkpunten zijn opgenomen;

gezamenlijke task forces voor de drie 
sleutelgebieden huisvesting, mobiliteit en 
voedsel en drank; is van oordeel dat deze 
zouden moeten bestaan uit experts van de 
Commissie, de lidstaten, het bedrijfsleven 
en het maatschappelijk middenveld en tot 
taak moeten krijgen om binnen een jaar te 
komen met Europese actieplannen voor 
hulpbronnenefficiëntie waarin duidelijke 
maatregelen voor een verminderd gebruik 
van hulpbronnen zijn opgenomen;

Or. en

Amendement 35
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. roept op tot het oprichten van 
gezamenlijke task forces voor de drie 
sleutelgebieden van voedsel, huisvesting en 
mobiliteit; is van oordeel dat deze zouden 
moeten bestaan uit experts van de 
Commissie, de lidstaten, het bedrijfsleven 
en het maatschappelijk middenveld en tot 
taak moeten krijgen om binnen een jaar te 
komen met Europese actieplannen voor 
hulpbronnenefficiëntie waarin duidelijke 
ijkpunten zijn opgenomen;

1. roept op tot het oprichten van 
gezamenlijke task forces voor de drie 
sleutelgebieden voedsel, huisvesting en 
mobiliteit; is van oordeel dat deze zouden 
moeten bestaan uit experts van de 
Commissie, de lidstaten, het bedrijfsleven 
en het maatschappelijk middenveld om 
binnen een jaar te komen tot Europese 
actieplannen voor hulpbronnenefficiëntie 
waarin adequate indicatoren zijn 
opgenomen;

Or. en

Amendement 36
Rolandas Paksas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. roept op tot het oprichten van 
gezamenlijke task forces voor de drie 
sleutelgebieden van voedsel, huisvesting en 
mobiliteit; is van oordeel dat deze zouden 
moeten bestaan uit experts van de 

1. roept op tot het oprichten van 
gezamenlijke task forces voor de drie 
sleutelgebieden van voedsel, huisvesting en 
mobiliteit; is van oordeel dat deze zouden 
moeten bestaan uit experts van de 
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Commissie, de lidstaten, het bedrijfsleven 
en het maatschappelijk middenveld en tot 
taak moeten krijgen om binnen een jaar te 
komen met Europese actieplannen voor 
hulpbronnenefficiëntie waarin duidelijke 
ijkpunten zijn opgenomen;

Commissie, de lidstaten, het bedrijfsleven 
en het maatschappelijk middenveld en tot 
taak moeten krijgen om binnen een jaar te 
komen met Europese actieplannen voor 
hulpbronnenefficiëntie waarin duidelijke 
ijkpunten en mechanismes voor financiële 
steun van de EU zijn opgenomen;

Or. lt

Amendement 37
Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß, Richard Seeber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. dringt er bij de lidstaten op aan de 
bestaande wetgeving inzake afval zo snel 
mogelijk om te zetten om de noodzakelijke 
voorwaarden voor een goed werkende 
markt te verzekeren;

Or. de

Amendement 38
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Csaba Sándor Tabajdi, Marisa Matias, Jo Leinen, 
Vittorio Prodi, Kriton Arsenis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. verzoekt de Commissie een 
traceringssysteem te ontwikkelen met 
adequate effectbeoordelingen, om 
producenten in de hele keten te voorzien 
van een transparant systeem voor het 
vastleggen van het gebruik van 
grondstoffen, en zo een intelligenter 
gebruik mogelijk te maken;

Or. en

Amendement 39
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Csaba Sándor Tabajdi, Marisa Matias, Jo Leinen, 
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Karin Kadenbach, Vittorio Prodi, Marita Ulvskog, Kriton Arsenis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 ter. verzoekt de Commissie zich in te 
zetten voor meer partnerschappen tussen 
actoren in de hele waardeketen, op basis 
van een gedegen kennis van de 
eigenschappen, uitdagingen en 
knelpunten van de waardeketen;

Or. en

Amendement 40
Karl-Heinz Florenz, Richard Seeber, Elisabetta Gardini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. roept de Commissie en de lidstaten op 
om tegen 2013 de markt voor secundaire 
materialen te stimuleren en de vraag naar 
gerecycleerd materiaal aan te moedigen 
door de ontwikkeling van afvalstop (end-of-
waste)-criteria en economische 
stimulansen, zoals verlaagde btw-tarieven 
voor secundaire materialen; roept daarom 
ook op tot de ontwikkeling van een 
"Schengengebied" voor afval om dit voor 
recyclage vrijelijk tussen lidstaten te 
kunnen verplaatsen;

2. roept de Commissie en de lidstaten op 
eventuele belemmeringen voor de werking 
van de markt voor secundaire materialen 
uit de weg te ruimen en de vraag naar, en 
beschikbaarheid van gerecycleerde
materialen en bijproducten te stimuleren
onder meer door strenge einde-afvalfase-
criteria voor andere prioritaire 
afvalstromen te ontwikkelen, of door
economische stimulansen, zoals verlaagde 
btw-tarieven voor secundaire materialen in 
te voeren voor sectoren waar de 
marktwerking faalt of maatregelen ter 
bevordering van het gebruik van 
innovatieve inzamelings- en 
scheidingstechnologieën; roept daarom 
ook op tot de ontwikkeling van een 
"Schengengebied" voor afval om in de 
binnenmarkt afval voor recyclage vrijelijk 
tussen lidstaten te kunnen vervoeren; acht 
het echter van essentieel belang 
krachtiger dan to dusver aan te dringen 
op de naleving van de principes die 
voortvloeien uit de bestaande wetgeving, 
bijvoorbeeld de afvaltransportverordening 
(Verordening (EG) nr. 1013/2006), en op 
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vergelijkbare hoge normen in de gehele 
Unie;

Or. de

Amendement 41
Theodoros Skylakakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. roept de Commissie en de lidstaten op 
om tegen 2013 de markt voor secundaire 
materialen te stimuleren en de vraag naar 
gerecycleerd materiaal aan te moedigen 
door de ontwikkeling van afvalstop (end-
of-waste)-criteria en economische 
stimulansen, zoals verlaagde btw-tarieven 
voor secundaire materialen; roept daarom 
ook op tot de ontwikkeling van een 
"Schengengebied" voor afval om dit voor 
recyclage vrijelijk tussen lidstaten te 
kunnen verplaatsen;

2. roept de Commissie en de lidstaten op 
om tegen 2013 de markt voor secundaire 
materialen te stimuleren en de vraag naar 
gerecycleerd materiaal aan te moedigen 
door de ontwikkeling van afvalstop (end-
of-waste)-criteria en economische 
stimulansen, zoals verlaagde btw-tarieven 
voor secundaire materialen; roept daarom 
ook op tot de ontwikkeling van een 
"interne markt" voor afval om dit voor 
recyclage vrijelijk tussen lidstaten te 
kunnen verplaatsen;

Or. en

Amendement 42
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. roept de Commissie en de lidstaten op 
om tegen 2013 de markt voor secundaire 
materialen te stimuleren en de vraag naar 
gerecycleerd materiaal aan te moedigen
door de ontwikkeling van afvalstop (end-of-
waste)-criteria en economische 
stimulansen, zoals verlaagde btw-tarieven 
voor secundaire materialen; roept daarom 
ook op tot de ontwikkeling van een 
"Schengengebied" voor afval om dit voor 
recyclage vrijelijk tussen lidstaten te 
kunnen verplaatsen;

2. roept de Commissie en de lidstaten op 
om de markt voor secundaire materialen en 
de vraag naar gerecycleerde materialen te 
stimuleren door einde-afvalfase-criteria
vast te stellen en voor 2013 economische 
stimulansen, zoals verlaagde btw-tarieven 
voor secundaire materialen en andere 
marktinstrumenten in te voeren, en tevens 
het transport van afval bestemd voor 
recyclage te vergemakkelijken, in het 
kader van de groene lijst van Verordening 
1418/2007 betreffende de uitvoer van 
bepaalde afvalstoffen, met het oog op 
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terugwinning;

Or. fr

Amendement 43
Oreste Rossi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. roept de Commissie en de lidstaten op 
om tegen 2013 de markt voor secundaire 
materialen te stimuleren en de vraag naar 
gerecycleerd materiaal aan te moedigen 
door de ontwikkeling van afvalstop (end-
of-waste)-criteria en economische 
stimulansen, zoals verlaagde btw-tarieven 
voor secundaire materialen; roept daarom 
ook op tot de ontwikkeling van een 
"Schengengebied" voor afval om dit voor 
recyclage vrijelijk tussen lidstaten te 
kunnen verplaatsen;

2. roept de Commissie en de lidstaten op 
om tegen 2013 de markt voor secundaire 
materialen te stimuleren en de vraag naar 
gerecycleerd materiaal aan te moedigen 
door de ontwikkeling van afvalstop (end-
of-waste)-criteria en economische 
stimulansen, zoals verlaagde btw-tarieven 
voor secundaire materialen;

Or. it

Amendement 44
Bas Eickhout, Satu Hassi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. roept de Commissie en de lidstaten op 
om tegen 2013 de markt voor secundaire 
materialen te stimuleren en de vraag naar 
gerecycleerd materiaal aan te moedigen 
door de ontwikkeling van afvalstop (end-
of-waste)-criteria en economische 
stimulansen, zoals verlaagde btw-tarieven 
voor secundaire materialen; roept daarom 
ook op tot de ontwikkeling van een 
"Schengengebied" voor afval om dit voor 
recyclage vrijelijk tussen lidstaten te 
kunnen verplaatsen;

2. roept de Commissie en de lidstaten op 
om tegen 2013 de markt voor secundaire 
materialen en hergebruik te stimuleren en 
de vraag naar hergebruik en gerecycleerd 
materiaal aan te moedigen door de 
ontwikkeling van afvalstopcriteria en 
economische stimulansen, zoals verlaagde 
btw-tarieven voor secundaire materialen; 
roept daarom ook op tot de ontwikkeling 
van een "Schengengebied" voor afval om 
dit voor recyclage en hergebruik (met 
uitzondering van verbranding en storting)
vrijelijk tussen lidstaten te kunnen 
verplaatsen;
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Or. en

Amendement 45
Eija-Riitta Korhola, Riikka Manner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. roept de Commissie en de lidstaten op 
om tegen 2013 de markt voor secundaire 
materialen te stimuleren en de vraag naar 
gerecycleerd materiaal aan te moedigen 
door de ontwikkeling van afvalstop (end-
of-waste)-criteria en economische 
stimulansen, zoals verlaagde btw-tarieven 
voor secundaire materialen; roept daarom 
ook op tot de ontwikkeling van een 
"Schengengebied" voor afval om dit voor 
recyclage vrijelijk tussen lidstaten te
kunnen verplaatsen;

2. roept de Commissie en de lidstaten op 
om tegen 2013 de markt voor secundaire 
materialen te stimuleren en de vraag naar 
gerecycleerd materiaal aan te moedigen 
door de versnelde ontwikkeling van 
bijproduct- en afvalstopcriteria en 
economische stimulansen; roept daarom 
ook op tot de ontwikkeling van een 
"Schengengebied" voor afval om dit voor 
recyclage vrijelijk tussen lidstaten te 
kunnen verplaatsen;

Or. en

Amendement 46
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Csaba Sándor Tabajdi, Marisa Matias, Jo Leinen, 
Vittorio Prodi, Kriton Arsenis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. roept de Commissie en de lidstaten op 
om tegen 2013 de markt voor secundaire 
materialen te stimuleren en de vraag naar 
gerecycleerd materiaal aan te moedigen 
door de ontwikkeling van afvalstop (end-
of-waste)-criteria en economische 
stimulansen, zoals verlaagde btw-tarieven 
voor secundaire materialen; roept daarom 
ook op tot de ontwikkeling van een 
"Schengengebied" voor afval om dit voor 
recyclage vrijelijk tussen lidstaten te 
kunnen verplaatsen;

2. dringt er bij de Commissie en de 
lidstaten op aan om het hergebruik van 
producten en het gebruik van secundaire 
materialen te stimuleren en de vraag naar 
hergebruik en gerecycleerde grondstoffen
aan te moedigen door de ontwikkeling van 
afvalstopcriteria en economische 
stimulansen, zoals verlaagde btw-tarieven 
voor secundaire materialen;

Or. en
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Amendement 47
Horst Schnellhardt, Christa Klaß

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. roept de Commissie en de lidstaten op 
om tegen 2013 de markt voor secundaire 
materialen te stimuleren en de vraag naar 
gerecycleerd materiaal aan te moedigen
door de ontwikkeling van afvalstop (end-of-
waste)-criteria en economische 
stimulansen, zoals verlaagde btw-tarieven 
voor secundaire materialen; roept daarom 
ook op tot de ontwikkeling van een 
"Schengengebied" voor afval om dit voor 
recyclage vrijelijk tussen lidstaten te 
kunnen verplaatsen;

2. roept de Commissie en de lidstaten op 
eventuele belemmeringen voor de werking 
van de markt voor secundaire materialen
uit de weg te ruimen en de vraag naar 
gerecycleerde materialen te stimuleren 
door verdere einde-afvalfase-criteria te 
ontwikkelen en economische stimulansen, 
in te voeren;  roept daarom ook op tot de 
ontwikkeling van een "Schengengebied" 
voor afval om afval voor recyclage vrijelijk 
tussen lidstaten te kunnen vervoeren;

Or. de

Amendement 48
Richard Seeber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. roept de Commissie en de lidstaten op 
om tegen 2013 de markt voor secundaire 
materialen te stimuleren en de vraag naar 
gerecycleerd materiaal aan te moedigen 
door de ontwikkeling van afvalstop (end-of-
waste)-criteria en economische 
stimulansen, zoals verlaagde btw-tarieven 
voor secundaire materialen; roept daarom 
ook op tot de ontwikkeling van een 
"Schengengebied" voor afval om dit voor 
recyclage vrijelijk tussen lidstaten te 
kunnen verplaatsen;

2. roept de Commissie en de lidstaten op de 
markt voor secundaire materialen alsook 
het aanbod en de vraag naar gerecycleerde
materialen en bijproducten te stimuleren 
door einde-afvalfase-criteria te 
ontwikkelen en economische stimulansen, 
in te voeren;  roept daarom ook op tot de 
ontwikkeling van een "Schengengebied" 
voor afval om afval voor recyclage vrijelijk 
tussen lidstaten te kunnen vervoeren;

Or. de

Amendement 49
Holger Krahmer, Britta Reimers
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. roept de Commissie en de lidstaten op 
om tegen 2013 de markt voor secundaire 
materialen te stimuleren en de vraag naar 
gerecycleerd materiaal aan te moedigen 
door de ontwikkeling van afvalstop (end-
of-waste)-criteria en economische 
stimulansen, zoals verlaagde btw-tarieven 
voor secundaire materialen; roept daarom 
ook op tot de ontwikkeling van een 
"Schengengebied" voor afval om dit voor 
recyclage vrijelijk tussen lidstaten te 
kunnen verplaatsen;

2. roept de Commissie en de lidstaten op 
om tegen 2013 de markt voor secundaire 
materialen te stimuleren en de vraag naar 
gerecycleerd materiaal aan te moedigen 
door de ontwikkeling van afvalstop (end-
of-waste)-criteria en economische 
stimulansen, zoals verlaagde btw-tarieven 
voor secundaire materialen; dringt daarom
ook aan op een goede werking van de
interne markt voor afval om dit voor 
recyclage vrijelijk tussen lidstaten te 
kunnen verplaatsen;

Or. en

Amendement 50
Vladko Todorov Panayotov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. roept de Commissie en de lidstaten op 
om tegen 2013 de markt voor secundaire 
materialen te stimuleren en de vraag naar
gerecycleerd materiaal aan te moedigen 
door de ontwikkeling van afvalstop (end-
of-waste)-criteria en economische 
stimulansen, zoals verlaagde btw-tarieven 
voor secundaire materialen; roept daarom 
ook op tot de ontwikkeling van een 
"Schengengebied" voor afval om dit voor 
recyclage vrijelijk tussen lidstaten te 
kunnen verplaatsen;

2. roept de Commissie en de lidstaten op 
om tegen 2013 de markt voor secundaire 
materialen te stimuleren en de vraag naar 
gerecycleerd materiaal aan te moedigen 
door de ontwikkeling van afvalstopcriteria
en economische stimulansen, zoals 
verlaagde btw-tarieven voor secundaire 
materialen; roept daarom ook op tot de 
ontwikkeling van een "Schengengebied" 
voor afval om dit voor recyclage vrijelijk 
tussen lidstaten te kunnen verplaatsen en 
om de regionale samenwerking op het 
vlak van afvalbeheersmethoden en 
-processen te verbeteren;

Or. en

Amendement 52
Sirpa Pietikäinen
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. roept de Commissie en de lidstaten op 
om tegen 2013 de markt voor secundaire 
materialen te stimuleren en de vraag naar 
gerecycleerd materiaal aan te moedigen 
door de ontwikkeling van afvalstop (end-
of-waste)-criteria en economische 
stimulansen, zoals verlaagde btw-tarieven 
voor secundaire materialen; roept daarom 
ook op tot de ontwikkeling van een 
"Schengengebied" voor afval om dit voor 
recyclage vrijelijk tussen lidstaten te 
kunnen verplaatsen;

2. roept de Commissie en de lidstaten op 
om tegen 2013 de markt voor secundaire 
materialen te stimuleren en de vraag naar 
gerecycleerd materiaal aan te moedigen 
door de ontwikkeling van afvalstopcriteria
conform de afvalkaderrichtlijn 
(2008/98/EG) en economische 
stimulansen, zoals verlaagde btw-tarieven 
voor secundaire materialen; dringt daarom
ook aan op een goede werking van de 
interne markt voor recyclage en een 
betere werking van de voorschriften voor 
het transport van afval van de groene lijst; 
als eerste stap in deze richting moet de 
Commissie zorgen voor een vrij verkeer 
tussen de lidstaten van voor recyclage 
ingezameld afval dat gescheiden is van 
restafval;

Or. en

Amendement 54
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Marisa Matias, Csaba Sándor Tabajdi, Jo Leinen, 
Vittorio Prodi, Kriton Arsenis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. verzoekt de Commissie met klem 
zich te verdiepen in de ontwikkeling van 
een hiërarchiemodel met het oog op de 
hoogste toegevoegde waarde van het 
gebruik van hulpbronnen zonder afbreuk 
te doen aan het milieu, in 
overeenstemming met het Verslag inzake 
een doeltreffende grondstoffenstrategie 
voor Europa (2011/2056(INI)); verzoekt 
de Commissie de concurrentie rond deze 
grondstoffen in kaart te brengen en 
onnodig gebruik van grondstoffen aan te 
pakken;

Or. en
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Amendement 55
Holger Krahmer, Britta Reimers

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. verzoekt de Commissie duidelijk te 
maken dat de inzameling en verwerking 
van afzonderlijk, voor recyclage 
ingezameld afval van particuliere 
huishoudens niet alleen aan openbare 
bedrijven mag worden toevertrouwd;

Or. en

Amendement 56
Sirpa Pietikäinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. verzoekt de Commissie te 
verduidelijken dat de inzameling en 
verwerking van afzonderlijk, voor 
hergebruik ingezameld afval van 
particuliere huishoudens niet mag worden 
beschouwd als een dienst van algemeen 
belang, die alleen aan openbare bedrijven 
mag worden toevertrouwd;

Or. en

Amendement 57
Judith A. Merkies, Satu Hassi, Bas Eickhout, Nessa Childers, Marisa Matias, Jo Leinen, 
Vittorio Prodi, Kriton Arsenis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 ter. dringt bij de Commissie aan op 
onderzoek naar de gevolgen van een 
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belasting op hulpbronnen en onbewerkte 
grondstoffen, en met name naar eventuele 
neveneffecten, zoals niet-duurzame 
vervanging, belastingontduiking of een 
verschuiving van economische activiteiten 
naar derde landen, en verzoekt haar 
voorstellen voor daartoe strekkende 
instrumenten in te dienen waarbij 
prioriteit wordt gegeven aan een efficiënt 
gebruik van hulpbronnen; is van oordeel 
dat de belasting van hulpbronnen gericht 
moet zijn op de bevordering van 
hergebruik en recyclage in plaats van op 
de winning van onbewerkte grondstoffen, 
en zou bijdragen aan de verschuiving van 
de belastingdruk van arbeid naar 
hulpbronnen;

Or. en

Amendement 58
Judith A. Merkies, Daciana Octavia Sârbu, Nessa Childers, Marita Ulvskog, Jo Leinen, 
Kriton Arsenis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 quater. herhaalt dat de toepassing van 
de afvalwetgeving strenger moet worden 
gecontroleerd;

Or. en

Amendement 59
Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß, Richard Seeber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. dringt er bij de Commissie op aan om 
onderzoek en technologische innovatie op 
te voeren om de overgang naar een groene 
economie te versnellen; onderstreept dat de 
"Innovatie-unie" een van de motors voor 
een hulpbronnenefficiënt Europa is;

3. dringt er bij de Commissie op aan om 
onderzoek en technologische innovatie op 
te voeren om de overgang naar een groene 
economie te versnellen; onderstreept dat de 
"Innovatie-unie" een van de motors voor 
een hulpbronnenefficiënt Europa is;
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verzoekt de Commissie in dit verband een 
online databank voor "best practice" op 
het gebied van hulpbronnenefficiëntie op 
te zetten, die gemakkelijk toegankelijk is 
voor alle burgers en bedrijven en ertoe 
bijdraagt voorstellen voor oplossingen en 
nieuwe ideeën te verbreiden en in de 
praktijk om te zetten;

Or. de

Amendement 60
Andres Perello Rodriguez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. dringt er bij de Commissie op aan om 
onderzoek en technologische innovatie op 
te voeren om de overgang naar een groene 
economie te versnellen; onderstreept dat de 
"Innovatie-unie" een van de motors voor 
een hulpbronnenefficiënt Europa is;

3. is bezorgd over de budgettaire 
bezuinigingen die veel lidstaten onder het 
voorwendsel van de crisis op hun O&O-
en innovatiebeleid toepassen en dringt er 
bij de Commissie en de lidstaten op aan 
om onderzoek en technologische innovatie 
te stimuleren om de overgang naar een 
groene economie te versnellen; 
onderstreept dat de "Innovatie-unie" een 
van de motors voor een 
hulpbronnenefficiënt Europa is;

Or. es

Amendement 61
Oreste Rossi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. dringt er bij de Commissie op aan om
onderzoek en technologische innovatie op 
te voeren om de overgang naar een 
groene economie te versnellen; 
onderstreept dat de "Innovatie-unie" een 
van de motors voor een 
hulpbronnenefficiënt Europa is;

3. dringt er bij de Commissie op aan alle 
mogelijke acties op EU- en internationaal 
niveau te bevorderen, in de eerste en 
belangrijkste plaats op het gebied van
onderzoek en technologische innovatie, om 
de EU in de gelegenheid te stellen haar 
concurrerend vermogen op de 
wereldmarkten terug te winnen; 
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onderstreept dat de "Innovatie-unie" een 
van de motors voor een 
hulpbronnenefficiënt Europa is;

Or. it

Amendement 62
Bas Eickhout, Satu Hassi, Reinhard Bütikofer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. dringt er bij de Commissie op aan om 
onderzoek en technologische innovatie op 
te voeren om de overgang naar een groene
economie te versnellen; onderstreept dat de 
"Innovatie-unie" een van de motors voor 
een hulpbronnenefficiënt Europa is;

3. dringt er bij de Commissie op aan dat zij 
steun verleent aan en zich inzet voor 
innovatie en duurzame bedrijfsmodellen, 
zoals leasing, en per bedrijfstak sectorale 
strategieën ontwikkelt die noodzakelijk 
zijn ter ondersteuning van de overgang 
naar een hulpbronnenefficiënte economie; 
onderstreept dat de "Innovatie-unie" en het 
Europese Innovatiepartnerschap inzake 
grondstoffen motoren voor een 
hulpbronnenefficiënt Europa zijn;

Or. en

Amendement 63
Holger Krahmer, Britta Reimers

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. dringt er bij de Commissie op aan om 
onderzoek en technologische innovatie op 
te voeren om de overgang naar een groene
economie te versnellen; onderstreept dat de 
"Innovatie-unie" een van de motors voor 
een hulpbronnenefficiënt Europa is;

3. dringt er bij de Commissie op aan om
met name fundamenteel onderzoek en 
technologische innovatie op te voeren om 
de overgang naar een
hulpbronnenefficiënte economie te 
versnellen; onderstreept dat de "Innovatie-
unie" een van de motors voor een 
hulpbronnenefficiënt Europa is;

Or. en
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Amendement 64
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Marita Ulvskog, Jo Leinen, Kriton Arsenis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. dringt er bij de Commissie op aan om 
onderzoek en technologische innovatie op 
te voeren om de overgang naar een groene
economie te versnellen; onderstreept dat de 
"Innovatie-unie" een van de motors voor 
een hulpbronnenefficiënt Europa is;

3. dringt er bij de Commissie op aan dat zij 
onconventioneel denken bevordert om een 
doorbraak te bereiken in – technologische 
– innovatie, teneinde de overgang naar een 
duurzame economie te versnellen; 
onderstreept dat de "Innovatie-unie" en 
meer in het bijzonder het Horizon 2020-
kaderprogramma en het Europese 
Innovatiepartnerschap inzake 
grondstoffen motoren voor een 
hulpbronnenefficiënt Europa zijn;

Or. en

Amendement 65
Horst Schnellhardt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. dringt er bij de Commissie op aan om 
onderzoek en technologische innovatie op 
te voeren om de overgang naar een groene 
economie te versnellen; onderstreept dat de 
"Innovatie-unie" een van de motors voor 
een hulpbronnenefficiënt Europa is;

3. dringt er bij de Commissie op aan om 
onderzoek en technologische innovatie op 
te voeren om de overgang naar een groene 
economie te versnellen; onderstreept dat de 
"Innovatie-unie", in het bijzonder het 
Europese innovatiepartnerschap voor 
grondstoffen, een van de motors voor een 
hulpbronnenefficiënt Europa is;

Or. de

Amendement 66
Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß, Richard Seeber, Elisabetta Gardini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4
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Ontwerpresolutie Amendement

4. dringt er bij de Commissie en de 
lidstaten op aan om tegen het eind van 
2012 duidelijke en meetbare indicatoren 
voor economische activiteit te ontwikkelen 
en te gebruiken, die rekening houden met 
klimaatverandering, biodiversiteit en 
hulpbronnenefficiëntie;

4. dringt er bij de Commissie en de 
lidstaten op aan om zo snel mogelijk – met 
openbaarmaking van de gronden van de 
besluitname – duidelijke, robuuste en 
meetbare indicatoren voor economische 
activiteit te ontwikkelen en te gebruiken, 
die rekening houden met 
klimaatverandering, biodiversiteit en 
hulpbronnenefficiëntie, maar ook met de 
gemondialiseerde economie en eventuele 
conjunctuurschommelingen;

Or. de

Amendement 67
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. dringt er bij de Commissie en de 
lidstaten op aan om tegen het eind van
2012 duidelijke en meetbare indicatoren 
voor economische activiteit te ontwikkelen 
en te gebruiken, die rekening houden met 
klimaatverandering, biodiversiteit en 
hulpbronnenefficiëntie;

4. dringt er bij de Commissie en de 
lidstaten op aan om voor eind 2012 
duidelijke en meetbare indicatoren voor 
economische activiteit te ontwikkelen en te 
gebruiken, die rekening houden met 
klimaatverandering, biodiversiteit en 
hulpbronnenefficiëntie, en een herziening 
te overwegen van de verordening 
betreffende afvalstoffenstatistieken, om 
over een solide en betrouwbare basis te 
beschikken voor de bevordering van 
recyclage;

Or. fr

Amendement 68
Bas Eickhout, Satu Hassi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. dringt er bij de Commissie en de 4. dringt er bij de Commissie en de 
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lidstaten op aan om tegen het eind van 
2012 duidelijke en meetbare indicatoren 
voor economische activiteit te ontwikkelen
en te gebruiken, die rekening houden met 
klimaatverandering, biodiversiteit en 
hulpbronnenefficiëntie;

lidstaten op aan om tegen het eind van 
2012 duidelijke en meetbare indicatoren 
voor economische activiteit overeen te 
komen en te gebruiken, dat wil zeggen de 
bodemvoetafdruk, de watervoetafdruk, de 
grondstoffenvoetafdruk en de 
koolstofvoetafdruk, die rekening houden 
met klimaatverandering, biodiversiteit en 
hulpbronnenefficiëntie, en verzoekt de 
Commissie om tegen 2013 concrete 
wetgevende initiatieven voor te stellen 
voor het behalen van de bindende en 
specifieke reductiedoelstellingen per land, 
ondersteund door fondsen en financiële 
mechanismen;

Or. en

Amendement 69
Holger Krahmer, Britta Reimers

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. dringt er bij de Commissie en de 
lidstaten op aan om tegen het eind van 
2012 duidelijke en meetbare indicatoren 
voor economische activiteit te ontwikkelen 
en te gebruiken, die rekening houden met 
klimaatverandering, biodiversiteit en 
hulpbronnenefficiëntie;

4. dringt er bij de Commissie en de 
lidstaten op aan om tegen het eind van 
2012 in overleg met de voornaamste 
belanghebbenden duidelijke en meetbare 
indicatoren voor economische activiteit te 
ontwikkelen en te gebruiken, die rekening 
houden met klimaatverandering, 
biodiversiteit en hulpbronnenefficiëntie;

Or. en

Amendement 70
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Vittorio Prodi, Marisa Matias, Kriton Arsenis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. dringt er bij de Commissie en de 
lidstaten op aan om tegen het eind van 
2012 duidelijke en meetbare indicatoren 
voor economische activiteit te ontwikkelen 

4. dringt er bij de Commissie en de 
lidstaten op aan om tegen het eind van 
2013 concrete wetgevende initiatieven 
voor te stellen voor het behalen van de 
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en te gebruiken, die rekening houden met 
klimaatverandering, biodiversiteit en 
hulpbronnenefficiëntie;

bindende en specifieke 
reductiedoelstellingen per land, 
ondersteund door fondsen en financiële 
mechanismen;

Or. en

Amendement 71
Richard Seeber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. dringt er bij de Commissie en de 
lidstaten op aan om tegen het eind van 
2012 duidelijke en meetbare indicatoren 
voor economische activiteit te ontwikkelen 
en te gebruiken, die rekening houden met 
klimaatverandering, biodiversiteit en 
hulpbronnenefficiëntie;

4. dringt er bij de Commissie en de 
lidstaten op aan om zo snel mogelijk
duidelijke en meetbare indicatoren voor 
economische activiteit te ontwikkelen en te 
gebruiken, die rekening houden met 
klimaatverandering, biodiversiteit en 
hulpbronnenefficiëntie;

Or. de

Amendement 73
Corinne Lepage

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. dringt er bij de Commissie en de 
lidstaten op aan om tegen het eind van
2012 duidelijke en meetbare indicatoren 
voor economische activiteit te ontwikkelen 
en te gebruiken, die rekening houden met 
klimaatverandering, biodiversiteit en 
hulpbronnenefficiëntie;

4. dringt er bij de Commissie en de 
lidstaten op aan om voor eind 2012 
duidelijke en meetbare indicatoren voor 
economische activiteit te ontwikkelen en te 
gebruiken, die rekening houden met 
klimaatverandering, biodiversiteit en 
hulpbronnenefficiëntie, en berekenings- en 
statistische methoden te harmoniseren 
voor de bevordering van recyclage;

Or. fr

Amendement 74
Sirpa Pietikäinen
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. dringt er bij de Commissie en de 
lidstaten op aan om tegen het eind van 
2012 duidelijke en meetbare indicatoren 
voor economische activiteit te ontwikkelen 
en te gebruiken, die rekening houden met 
klimaatverandering, biodiversiteit en 
hulpbronnenefficiëntie;

4. dringt er bij de Commissie en de 
lidstaten op aan om tegen het eind van 
2012 in overleg met de voornaamste 
belanghebbenden duidelijke en meetbare 
indicatoren voor economische activiteit te 
ontwikkelen en te gebruiken, die rekening 
houden met klimaatverandering, 
biodiversiteit en hulpbronnenefficiëntie, en 
om te overwegen de verordening inzake 
afvalstatistieken te herzien met het oog op 
een stevige basis voor de bevordering van 
recyclage;

Or. en

Amendement 75
Nick Griffin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. dringt er bij de Commissie en de 
lidstaten op aan om tegen het eind van 
2012 duidelijke en meetbare indicatoren 
voor economische activiteit te ontwikkelen 
en te gebruiken, die rekening houden met 
klimaatverandering, biodiversiteit en 
hulpbronnenefficiëntie;

4. dringt er bij de Commissie en de 
lidstaten op aan om tegen het eind van 
2012 duidelijke en meetbare indicatoren 
voor economische activiteit te ontwikkelen 
en te gebruiken, die rekening houden met 
klimaatverandering, de afname van de 
olievoorraden, biodiversiteit en 
hulpbronnenefficiëntie;

Or. en

Amendement 76
Andres Perello Rodriguez

Ontwerpresolutie
Paragraph 4 bis (new)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. vestigt de aandacht op het voorstel 
van het Comité van de regio's over de 
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mogelijkheid een combinatie van vier 
indicatoren voor het gebruik van 
hulpbronnen vast te stellen: de 
bodemvoetafdruk, grondstoffengebruik 
(biologische hulpbronnen en mineralen), 
de watervoetafdruk en de CO2-voetafdruk;

Or. es

Amendement 77
Karl-Heinz Florenz, Richard Seeber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. roept de Commissie op om de 
werkingssfeer van de richtlijn inzake 
ecologisch ontwerp uit te breiden tot 
producten die niet energiegerelateerde
zijn, en om te komen met extra eco-
ontwerpeisen voor de prestaties van 
producten, inclusief gerecycleerde inhoud, 
hun duurzaamheid en hun herbruikbaarheid 
teneinde de milieu-impact te verbeteren en 
recyclagemarkten te stimuleren;

5. roept de Commissie op om de 
werkingssfeer van de richtlijn inzake 
ecologisch ontwerp, na uitvoering van 
omvattende effectbeoordelingen, uit te 
breiden tot producten die niet 
energiegerelateerd zijn, en om te komen 
met extra eco-ontwerpeisen voor de 
prestaties van producten, inclusief 
gerecycleerde inhoud, duurzaamheid, 
geschiktheid voor recyclage en hun 
herbruikbaarheid teneinde de milieu-
impact te verbeteren en recyclagemarkten 
te stimuleren; wijst in dit verband erop dat 
de effectbeoordelingen in het bijzonder
gericht moeten zijn op de effecten op het 
concurrentievermogen en dat eventuele 
overlapping met andere regelgeving moet 
worden uitgesloten;

Or. de

Amendement 78
Oreste Rossi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. roept de Commissie op om de 
werkingssfeer van de richtlijn inzake 
ecologisch ontwerp uit te breiden tot 

5. roept de Commissie op om, indien zij 
van plan is de werkingssfeer van de 
richtlijn inzake ecologisch ontwerp uit te 
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producten die niet energiegerelateerde 
zijn, en om te komen met extra eco-
ontwerpeisen voor de prestaties van 
producten, inclusief gerecycleerde 
inhoud, hun duurzaamheid en hun 
herbruikbaarheid teneinde de milieu-
impact te verbeteren en recyclagemarkten 
te stimuleren;

breiden, eerste een zorgvuldige 
beoordeling te maken van de effecten op 
de productiekosten en de kosten voor de 
eindgebruiker; 

Or. it

Amendement 79
Bas Eickhout, Satu Hassi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. roept de Commissie op om de 
werkingssfeer van de richtlijn inzake 
ecologisch ontwerp uit te breiden tot 
producten die niet energiegerelateerde
zijn, en om te komen met extra eco-
ontwerpeisen voor de prestaties van 
producten, inclusief gerecycleerde inhoud, 
hun duurzaamheid en hun herbruikbaarheid 
teneinde de milieu-impact te verbeteren en 
recyclagemarkten te stimuleren;

5. roept de Commissie op om de 
werkingssfeer van de richtlijn inzake 
ecologisch ontwerp uit te breiden tot 
producten die niet energiegerelateerd zijn,
en om te komen met extra eco-
ontwerpeisen voor de prestaties van 
producten, inclusief recycleerbaarheid en 
gerecycleerde inhoud, hun duurzaamheid, 
repareerbaarheid en hun herbruikbaarheid 
teneinde de milieueffecten te verminderen
en recyclagemarkten te stimuleren;

Or. en

Amendement 80
Eija-Riitta Korhola

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. roept de Commissie op om de 
werkingssfeer van de richtlijn inzake 
ecologisch ontwerp uit te breiden tot 
producten die niet energiegerelateerde 
zijn, en om te komen met extra eco-
ontwerpeisen voor de prestaties van 
producten, inclusief gerecycleerde inhoud, 
hun duurzaamheid en hun herbruikbaarheid 

5. roept de Commissie op om de 
werkingssfeer van de richtlijn inzake 
ecologisch ontwerp uit te breiden, en om te 
komen met extra eco-ontwerpeisen voor de 
prestaties van producten, inclusief 
gerecycleerde inhoud, hun duurzaamheid 
en hun herbruikbaarheid ten einde de 
milieueffecten te verminderen en 
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teneinde de milieu-impact te verbeteren en 
recyclagemarkten te stimuleren;

recyclagemarkten te stimuleren;

Or. en

Amendement 81
Gerben-Jan Gerbrandy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. roept de Commissie op om de 
werkingssfeer van de richtlijn inzake 
ecologisch ontwerp uit te breiden tot 
producten die niet energiegerelateerde
zijn, en om te komen met extra eco-
ontwerpeisen voor de prestaties van 
producten, inclusief gerecycleerde inhoud, 
hun duurzaamheid en hun herbruikbaarheid 
teneinde de milieu-impact te verbeteren en 
recyclagemarkten te stimuleren;

5. roept de Commissie op om de 
werkingssfeer van de richtlijn inzake 
ecologisch ontwerp uit te breiden tot 
producten die niet energiegerelateerd zijn, 
en om te komen met extra eco-
ontwerpeisen voor de prestaties van 
producten, inclusief recycleerbaarheid en 
gerecycleerde inhoud, hun duurzaamheid
en hun herbruikbaarheid teneinde de 
milieueffecten te verminderen en 
recyclagemarkten te stimuleren;

Or. en

Amendement 82
Holger Krahmer, Britta Reimers

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. roept de Commissie op om de 
werkingssfeer van de richtlijn inzake 
ecologisch ontwerp uit te breiden tot 
producten die niet energiegerelateerde
zijn, en om te komen met extra eco-
ontwerpeisen voor de prestaties van 
producten, inclusief gerecycleerde inhoud, 
hun duurzaamheid en hun 
herbruikbaarheid teneinde de milieu-
impact te verbeteren en recyclagemarkten 
te stimuleren;

5. roept de Commissie op om de 
werkingssfeer van de richtlijn inzake 
ecologisch ontwerp niet uit te breiden tot 
producten die niet energiegerelateerd zijn, 
noch met extra eco-ontwerpeisen voor de 
prestaties van producten te komen;

Or. en
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Amendement 83
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Vittorio Prodi, Marisa Matias, Marita Ulvskog, Kriton 
Arsenis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. roept de Commissie op om de 
werkingssfeer van de richtlijn inzake 
ecologisch ontwerp uit te breiden tot 
producten die niet energiegerelateerde
zijn, en om te komen met extra eco-
ontwerpeisen voor de prestaties van 
producten, inclusief gerecycleerde inhoud, 
hun duurzaamheid en hun herbruikbaarheid 
teneinde de milieu-impact te verbeteren en 
recyclagemarkten te stimuleren;

5. roept de Commissie op om de 
werkingssfeer van de richtlijn inzake 
ecologisch ontwerp uit te breiden tot 
producten die niet energiegerelateerd zijn, 
en om te komen met extra eco-
ontwerpeisen voor de prestaties van 
producten, inclusief recycleerbaarheid, 
recyclage aan het einde van de 
levensduur, hun duurzaamheid en hun 
herbruikbaarheid teneinde de 
milieueffecten te verminderen en 
recyclagemarkten te stimuleren;

Or. en

Amendement 84
Horst Schnellhardt, Christa Klaß

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. roept de Commissie op om de 
werkingssfeer van de richtlijn inzake 
ecologisch ontwerp uit te breiden tot 
producten die niet energiegerelateerde
zijn, en om te komen met extra eco-
ontwerpeisen voor de prestaties van 
producten, inclusief gerecycleerde 
inhoud, hun duurzaamheid en hun 
herbruikbaarheid teneinde de milieu-
impact te verbeteren en recyclagemarkten 
te stimuleren;

5. roept de Commissie op om alvorens 
stappen te ondernemen om de 
werkingssfeer van de richtlijn inzake 
ecologisch ontwerp uit te breiden tot 
producten die niet energiegerelateerd zijn, 
de omzetting van de bestaande richtlijn 
grondig te evalueren, met speciale 
aandacht voor de effecten op het milieu, 
de economie en de marktwerking;

Or. de

Amendement 85
Richard Seeber
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. roept de Commissie op om de 
werkingssfeer van de richtlijn inzake 
ecologisch ontwerp uit te breiden tot 
producten die niet energiegerelateerde 
zijn, en om te komen met extra eco-
ontwerpeisen voor de prestaties van 
producten, inclusief gerecycleerde inhoud, 
hun duurzaamheid en hun herbruikbaarheid 
teneinde de milieu-impact te verbeteren en 
recyclagemarkten te stimuleren;

5. roept de Commissie op om te komen met 
extra eco-ontwerpeisen voor de prestaties 
van producten, inclusief gerecycleerde 
inhoud, geschiktheid voor recyclage, 
duurzaamheid en herbruikbaarheid 
teneinde de milieu-impact te verbeteren en 
recyclagemarkten te stimuleren;

Or. de

Amendement 86
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. roept de Commissie op om de 
werkingssfeer van de richtlijn inzake 
ecologisch ontwerp uit te breiden tot 
producten die niet energiegerelateerde 
zijn, en om te komen met extra eco-
ontwerpeisen voor de prestaties van 
producten, inclusief gerecycleerde inhoud, 
hun duurzaamheid en hun
herbruikbaarheid teneinde de milieu-impact
te verbeteren en recyclagemarkten te 
stimuleren;

5. verzoekt de Commissie 
productontwerpmaatregelen te overwegen
voor de prestaties van producten, inclusief 
gerecycleerde inhoud, hun duurzaamheid,
herbruikbaarheid en recycleerbaarheid 
teneinde de milieueffecten te verminderen
en recyclagemarkten te stimuleren;

Or. en

Amendement 87
Sirpa Pietikäinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. roept de Commissie op om de 5. roept de Commissie op om de 
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werkingssfeer van de richtlijn inzake 
ecologisch ontwerp uit te breiden tot 
producten die niet energiegerelateerde
zijn, en om te komen met extra eco-
ontwerpeisen voor de prestaties van 
producten, inclusief gerecycleerde inhoud, 
hun duurzaamheid en hun herbruikbaarheid 
teneinde de milieu-impact te verbeteren en 
recyclagemarkten te stimuleren;

werkingssfeer van de richtlijn inzake 
ecologisch ontwerp uit te breiden tot 
producten die niet energiegerelateerd zijn, 
en om te komen met extra eco-
ontwerpeisen voor de algehele 
hulpbronnenefficiëntie en de prestaties 
van producten, inclusief gerecycleerde 
inhoud, hun duurzaamheid, koolstofgehalte
en herbruikbaarheid teneinde de 
milieueffecten te verminderen en 
recyclagemarkten te stimuleren;

Or. en

Amendement 88
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. verzoekt de milieu-informatie uit te 
breiden tot conventionele 
massaconsumptieproducten;  steunt 
nationale experimenten op het gebied van 
milieu-etikettering en spoort de 
Commissie aan te werken aan een 
Europese geharmoniseerde methode om 
de ecologische voetafdruk van producten 
te berekenen, met het oog op een 
scherpere voorlichting van de consument 
over producten die niet onder bestaande 
etikettering vallen, zoals het ecolabel, het 
energielabel, of het label van biologische 
landbouw;

Or. fr

Amendement 89
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. is van oordeel dat het duurzaam 
gebruik van grondstoffen niet alleen 
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bijdraagt aan de bevordering van de 
economische groei, maar ook aan de 
bescherming van het milieu, en dat het 
daarom zo volledig mogelijk in andere 
EU-beleidsterreinen moet worden 
geïntegreerd;

Or. lt

Amendement 90
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Satu Hassi, Bas Eickhout, Vittorio Prodi, Marisa 
Matias, Marita Ulvskog, Jo Leinen, Kriton Arsenis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. benadrukt dat het efficiënt gebruik 
van hulpbronnen een horizontale kwestie 
is; verzoekt de Commissie deze 
doelstelling door te trekken naar andere 
beleidsterreinen, en met name de 
overkoepelende beleidsstrategieën voor 
economisch bestuur, zoals Europa 2020;

Or. en

Amendement 91
Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß, Richard Seeber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. schaart zich achter het 
vlaggenschipinitiatief alsmede het 
stappenplan voor een hulpbronnenefficiënt 
Europa en de hierin vervatte 2050-visie, 
inclusief de mijlpalen; roept de Commissie 
op om snel alle wetgevende en andere 
initiatieven voor te stellen die noodzakelijk 
zijn om de mijlpalen te halen en om te 
verzekeren dat alle EU-beleid daarop is 
afgestemd;

6. schaart zich achter het 
vlaggenschipinitiatief alsmede het 
stappenplan voor een hulpbronnenefficiënt 
Europa en de hierin vervatte 2050-visie, 
inclusief de mijlpalen; roept de Commissie 
op om snel alle wetgevende en andere 
initiatieven voor te stellen die noodzakelijk 
zijn om de mijlpalen te halen en om te 
verzekeren dat alle EU-beleid op coherente 
wijze daarop is afgestemd;

Or. de
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Amendement 92
Oreste Rossi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. schaart zich achter het 
vlaggenschipinitiatief alsmede het 
stappenplan voor een hulpbronnenefficiënt 
Europa en de hierin vervatte 2050-visie, 
inclusief de mijlpalen; roept de Commissie 
op om snel alle wetgevende en andere 
initiatieven voor te stellen die noodzakelijk 
zijn om de mijlpalen te halen en om te 
verzekeren dat alle EU-beleid daarop is 
afgestemd;

6. schaart zich achter het 
vlaggenschipinitiatief alsmede het 
stappenplan voor een hulpbronnenefficiënt 
Europa en de hierin vervatte 2050-visie, 
inclusief de mijlpalen; roept de Commissie 
op om snel alle wetgevende en andere 
initiatieven voor te stellen die noodzakelijk 
zijn om de mijlpalen te halen en om te 
verzekeren dat alle EU-beleid daarop is 
afgestemd; beveelt aan dat de Commissie 
ervoor zorgt dat er een stabiel 
wetgevingskader in stand wordt 
gehouden, zodat investeringen op lange 
termijn geen gevaar lopen, en dat zij 
voorstelt wetgeving die inefficiënt, 
overbodig of een obstakel voor het 
economisch herstel en de groei blijkt te 
zijn, in te trekken;

Or. it

Amendement 93
Eija-Riitta Korhola, Riikka Manner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. schaart zich achter het 
vlaggenschipinitiatief alsmede het 
stappenplan voor een hulpbronnenefficiënt 
Europa en de hierin vervatte 2050-visie, 
inclusief de mijlpalen; roept de Commissie 
op om snel alle wetgevende en andere
initiatieven voor te stellen die noodzakelijk 
zijn om de mijlpalen te halen en om te 
verzekeren dat alle EU-beleid daarop is 
afgestemd;

6. schaart zich achter het 
vlaggenschipinitiatief alsmede het 
stappenplan voor een hulpbronnenefficiënt 
Europa en de hierin vervatte 2050-visie, 
inclusief de mijlpalen; roept de Commissie 
op om snel alle initiatieven voor te stellen 
die noodzakelijk zijn om de mijlpalen te 
halen en om te verzekeren dat alle EU-
beleid daarop is afgestemd;

Or. en
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Amendement 94
Holger Krahmer, Britta Reimers

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. schaart zich achter het 
vlaggenschipinitiatief alsmede het 
stappenplan voor een hulpbronnenefficiënt 
Europa en de hierin vervatte 2050-visie, 
inclusief de mijlpalen; roept de Commissie 
op om snel alle wetgevende en andere 
initiatieven voor te stellen die noodzakelijk 
zijn om de mijlpalen te halen en om te 
verzekeren dat alle EU-beleid daarop is 
afgestemd;

6. schaart zich achter het 
vlaggenschipinitiatief alsmede het 
stappenplan voor een hulpbronnenefficiënt 
Europa en de hierin vervatte 2050-visie, 
inclusief de mijlpalen; roept de Commissie 
op om ervoor te zorgen dat de lidstaten 
eerst de huidige wetgeving volledig ten 
uitvoer hebben gelegd, bijvoorbeeld op het 
gebied van afval- en waterbeheer, voordat 
zij wetgevende en andere initiatieven 
voorstelt die noodzakelijk zijn om de 
mijlpalen te halen en om te verzekeren dat 
alle EU-beleid daarop is afgestemd;

Or. en

Amendement 95
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Vittorio Prodi, Marisa Matias, Marita Ulvskog, Jo 
Leinen, Kriton Arsenis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. schaart zich achter het 
vlaggenschipinitiatief alsmede het 
stappenplan voor een hulpbronnenefficiënt 
Europa en de hierin vervatte 2050-visie, 
inclusief de mijlpalen; roept de Commissie 
op om snel alle wetgevende en andere 
initiatieven voor te stellen die noodzakelijk 
zijn om de mijlpalen te halen en om te 
verzekeren dat alle EU-beleid daarop is 
afgestemd;

6. schaart zich achter het 
vlaggenschipinitiatief alsmede het 
stappenplan voor een hulpbronnenefficiënt 
Europa en de hierin vervatte 2050-visie, 
inclusief de mijlpalen; roept de Commissie 
op om snel alle wetgevende en andere 
initiatieven voor te stellen die noodzakelijk 
zijn om de mijlpalen te halen en om te 
verzekeren dat alle EU-beleid daarop is 
afgestemd; herinnert eraan dat het 
essentieel is de economische groei los te 
koppelen van het verbruik van 
hulpbronnen om het 
concurrentievermogen van Europa te 
vergroten en zijn afhankelijkheid van 
hulpbronnen te verkleinen;
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Or. en

Amendement 96
Vladko Todorov Panayotov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. schaart zich achter het 
vlaggenschipinitiatief alsmede het 
stappenplan voor een hulpbronnenefficiënt 
Europa en de hierin vervatte 2050-visie, 
inclusief de mijlpalen; roept de Commissie 
op om snel alle wetgevende en andere 
initiatieven voor te stellen die noodzakelijk 
zijn om de mijlpalen te halen en om te 
verzekeren dat alle EU-beleid daarop is 
afgestemd;

6. schaart zich achter het 
vlaggenschipinitiatief alsmede het 
stappenplan voor een hulpbronnenefficiënt 
Europa en de hierin vervatte 2050-visie, 
inclusief de mijlpalen; roept de Commissie 
op om snel alle wetgevende en andere 
initiatieven voor te stellen die noodzakelijk 
zijn om de mijlpalen te halen en om te 
verzekeren dat alle EU-beleid daarop is 
afgestemd, alsook op het algemene streven 
van de EU om tegen 2050 een 
koolstofarme economie te creëren door 
onder meer de broeikasgasemissies te 
verlagen met 80-95% ten opzichte van 
1990;

Or. en

Amendement 97
Bas Eickhout, Satu Hassi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. onderstreept dat het essentieel is de 
economische groei los te koppelen van het 
verbruik van hulpbronnen om het 
concurrentievermogen van Europa te 
vergroten en zijn afhankelijkheid van 
hulpbronnen te verkleinen;

Or. en

Amendement 98
Bas Eickhout, Satu Hassi
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 ter. verzoekt de Commissie vóór eind 
2012 een voorstel te presenteren voor een 
nieuw beleidskader voor duurzame 
consumptie en productie, en daarbij een 
procedure te bepalen voor het vaststellen 
van de prioritaire producten of diensten 
die het meest bijdragen aan het mondiale 
verbruik van water, land, grondstoffen en 
koolstof, in overeenstemming met de 
consumptie-indicatoren zoals omschreven 
in het stappenplan voor een efficiënt 
gebruik van hulpbronnen, samen met 
wetgevende voorstellen voor het 
aanpakken van prioritaire producten en 
diensten met passende instrumenten, 
waaronder mechanismen voor de 
verbetering van de hulpbronnenefficiëntie 
van de toeleveringsketen en de 
mogelijkheid minimumvereisten of 
prestatienormen in te stellen via 
uitvoeringsmaatregelen;

Or. en

Amendement 99
Andres Perello Rodriguez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. roept de Commissie, lidstaten en 
bedrijven op om hun economische 
strategieën te baseren op radicaal 
verbeterde hulpbronnenefficiëntie, wat zal 
leiden tot een ontkoppeling van 
economische groei en hulpbronnengebruik;
gelooft ook dat het noodzakelijk is om 
aandacht te besteden aan zowel de 
efficiëntie als de effectiviteit van 
hulpbronnengebruik;

7. is van mening dat maatregelen voor een 
verbetering van de hulpbronnenefficiëntie 
niet uitsluitend beperkt kunnen blijven tot 
het openbaar domein, en roept derhalve 
de Commissie, lidstaten en bedrijven op 
om hun economische strategieën te baseren 
op radicaal verbeterde 
hulpbronnenefficiëntie, wat zal leiden tot 
een ontkoppeling van economische groei 
en hulpbronnengebruik; gelooft ook dat het 
noodzakelijk is om aandacht te besteden 
aan zowel de efficiëntie als de effectiviteit 
van hulpbronnengebruik
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Or. es

Amendement 100
Theodoros Skylakakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. roept de Commissie, lidstaten en 
bedrijven op om hun economische 
strategieën te baseren op radicaal 
verbeterde hulpbronnenefficiëntie, wat zal 
leiden tot een ontkoppeling van 
economische groei en hulpbronnengebruik;
gelooft ook dat het noodzakelijk is om 
aandacht te besteden aan zowel de 
efficiëntie als de effectiviteit van 
hulpbronnengebruik;

7. roept de Commissie, lidstaten en 
bedrijven op om hun economische 
strategieën te baseren op radicaal 
verbeterde hulpbronnenefficiëntie, wat zal 
leiden tot een ontkoppeling van 
economische groei van
hulpbronnengebruik en uitputting; gelooft 
ook dat het noodzakelijk is om aandacht te 
besteden aan zowel de efficiëntie als de 
effectiviteit van hulpbronnengebruik;

Or. en

Amendement 101
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. roept de Commissie, lidstaten en 
bedrijven op om hun economische 
strategieën te baseren op radicaal 
verbeterde hulpbronnenefficiëntie, wat zal 
leiden tot een ontkoppeling van 
economische groei en hulpbronnengebruik;
gelooft ook dat het noodzakelijk is om 
aandacht te besteden aan zowel de 
efficiëntie als de effectiviteit van 
hulpbronnengebruik;

7. roept de Commissie, lidstaten en 
bedrijven op om hun economische 
strategieën te baseren op radicaal 
verbeterde hulpbronnenefficiëntie, die een 
absolute ontkoppeling van economische 
groei en hulpbronnengebruik mogelijk 
maakt; is ook van mening dat het 
noodzakelijk is om zich te concentreren op
zowel de efficiëntie als de effectiviteit van 
hulpbronnengebruik, met name van 
grondstoffen1;
__________________
1 Grondstoffen vormen een specifieke categorie 
hulpbronnen: de verschillende vormen waarin een 
aantal natuurlijke hulpbronnen (biomassa, 
delfstoffen, minerale ertsen, fossiele brandstoffen) 
voorkomen vanaf de winningsfase tot de 
eliminatiefase. Onder grondstoffen wordt daarom 
begrepen: alles wat wordt gewonnen of voortkomt 
uit natuurlijke, organische dan wel anorganische 
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hulpbronnen, op elk moment van de levenscyclus 
van die grondstoffen.

Or. fr

Amendement 102
Bas Eickhout, Satu Hassi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. roept de Commissie, lidstaten en 
bedrijven op om hun economische 
strategieën te baseren op radicaal 
verbeterde hulpbronnenefficiëntie, wat zal 
leiden tot een ontkoppeling van 
economische groei en 
hulpbronnengebruik; gelooft ook dat het 
noodzakelijk is om aandacht te besteden 
aan zowel de efficiëntie als de effectiviteit 
van hulpbronnengebruik;

7. roept de Commissie, lidstaten en 
bedrijven op om hun economische 
strategieën te baseren op een radicaal 
verbeterde efficiëntie en productiviteit van 
hulpbronnen, wat zal leiden tot een 
absolute ontkoppeling van economische 
groei van hulpbronnengebruik;

Or. en

Amendement 103
Georgios Koumoutsakos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. roept de Commissie, lidstaten en 
bedrijven op om hun economische 
strategieën te baseren op radicaal 
verbeterde hulpbronnenefficiëntie, wat zal 
leiden tot een ontkoppeling van 
economische groei en hulpbronnengebruik; 
gelooft ook dat het noodzakelijk is om 
aandacht te besteden aan zowel de 
efficiëntie als de effectiviteit van 
hulpbronnengebruik;

7. roept de Commissie en de lidstaten op 
actief investeringen in onderzoek en 
innovatie die tot groei leiden, te 
bevorderen;  roept de Commissie, de
lidstaten en bedrijven op om hun 
economische strategieën te baseren op 
radicaal verbeterde hulpbronnenefficiëntie, 
wat zal leiden tot een ontkoppeling van 
economische groei en hulpbronnengebruik; 
gelooft ook dat het noodzakelijk is om 
aandacht te besteden aan zowel de 
efficiëntie als de effectiviteit van 
hulpbronnengebruik;

Or. el
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Amendement 104
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Vittorio Prodi, Marisa Matias, Marita Ulvskog, Jo 
Leinen, Kriton Arsenis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. verzoekt de Commissie vóór eind 
2012 de prioritaire producten of diensten 
vast te stellen die het meest bijdragen aan 
het mondiale verbruik van water, land, 
grondstoffen en koolstof, in 
overeenstemming met de consumptie-
indicatoren zoals omschreven in het 
stappenplan voor een efficiënt gebruik 
van hulpbronnen;

Or. en

Amendement 105
Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß, Richard Seeber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. onderstreept de urgentie om nu actie te 
ondernemen om innovatie en investering in 
nieuwe technieken en bedrijfsmodellen te 
ondersteunen en om de stimulansen te 
creëren die zullen zorgen voor 
langetermijnvoordelen voor de economie;
benadrukt de sleutelrol van de private 
sector bij het zorgen voor groene 
economische groei;

8. onderstreept de urgentie om nu actie te 
ondernemen om innovatie en investering in 
nieuwe technieken en bedrijfsmodellen te 
ondersteunen en om de stimulansen te 
creëren die zullen zorgen voor 
langetermijnvoordelen voor de economie; 
benadrukt de sleutelrol van de private 
sector bij het zorgen voor groene 
economische groei, maar wijst in dit 
verband op de speciale positie van kleine 
en middelgrote ondernemingen;

Or. de

Amendement 106
Bas Eickhout, Satu Hassi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8
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Ontwerpresolutie Amendement

8. onderstreept de urgentie om nu actie te 
ondernemen om innovatie en investering in 
nieuwe technieken en bedrijfsmodellen te 
ondersteunen en om de stimulansen te 
creëren die zullen zorgen voor 
langetermijnvoordelen voor de economie;
benadrukt de sleutelrol van de private 
sector bij het zorgen voor groene 
economische groei;

8. onderstreept de urgentie om nu actie te 
ondernemen om innovatie en investering in 
nieuwe technieken en bedrijfsmodellen te 
ondersteunen en om de stimulansen te 
creëren die de economie voordelen
opleveren op zowel korte als lange 
termijn; benadrukt de sleutelrol van de 
private sector bij het zorgen voor groene 
economische groei;

Or. en

Amendement 107
Holger Krahmer, Britta Reimers

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. onderstreept de urgentie om nu actie te 
ondernemen om innovatie en investering in 
nieuwe technieken en bedrijfsmodellen te 
ondersteunen en om de stimulansen te 
creëren die zullen zorgen voor 
langetermijnvoordelen voor de economie;
benadrukt de sleutelrol van de private 
sector bij het zorgen voor groene 
economische groei;

8. onderstreept de urgentie om nu actie te 
ondernemen om innovatie en investering in 
nieuwe technieken en bedrijfsmodellen te 
ondersteunen en om de stimulansen te 
creëren die zullen zorgen voor 
langetermijnvoordelen voor de economie; 
benadrukt de sleutelrol van de private 
sector, met name kleine en middelgrote 
ondernemingen, bij het zorgen voor 
groene economische groei;

Or. en

Amendement 108
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Karl-Heinz Florenz, Vittorio Prodi, Marisa Matias, Jo 
Leinen, Kriton Arsenis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. onderstreept de urgentie om nu actie te 
ondernemen om innovatie en investering in 
nieuwe technieken en bedrijfsmodellen te 
ondersteunen en om de stimulansen te 

8. onderstreept de urgentie om nu actie te 
ondernemen om innovatie en investering in 
nieuwe technieken en bedrijfsmodellen, 
zoals leaseverenigingen, te ondersteunen 
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creëren die zullen zorgen voor 
langetermijnvoordelen voor de economie;
benadrukt de sleutelrol van de private 
sector bij het zorgen voor groene 
economische groei;

en om de stimulansen te creëren die de 
economie voordelen opleveren op zowel 
korte als lange termijn; benadrukt de 
sleutelrol van de private sector bij het 
zorgen voor groene economische groei;

Or. en

Amendement 109
Sirpa Pietikäinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. onderstreept de urgentie om nu actie te 
ondernemen om innovatie en investering in 
nieuwe technieken en bedrijfsmodellen te 
ondersteunen en om de stimulansen te 
creëren die zullen zorgen voor 
langetermijnvoordelen voor de economie;
benadrukt de sleutelrol van de private 
sector bij het zorgen voor groene 
economische groei;

8. onderstreept de urgentie om nu actie te 
ondernemen om innovatie en investering in 
nieuwe technieken en bedrijfsmodellen te 
ondersteunen en om de stimulansen te 
creëren die zullen zorgen voor 
langetermijnvoordelen voor de economie; 
onderstreept in dit verband hoe belangrijk 
het is nieuwe manieren te vinden om het 
Europees durfkapitaal verder te 
verbeteren en te stimuleren, zodat het kan 
worden ondersteund door openbare 
instellingen in combinatie met verhoogde 
particuliere financiering; benadrukt de 
sleutelrol van de private sector bij het 
zorgen voor groene economische groei;

Or. en

Amendement 110
Judith A. Merkies, Daciana Octavia Sârbu, Nessa Childers, Vittorio Prodi, Marisa Matias, 
Jutta Haug, Kriton Arsenis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. is bezorgd over de toenemende 
toepassing van nanotechnologie – zoals 
zilver in nanodeeltjes voor antibacteriële 
doeleinden –, waardoor de terugwinning 
van deze grondstoffen onmogelijk zou 
kunnen worden; verzoekt om een 
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grondige studie naar de gevolgen voor het 
milieu voordat deze technologie meer 
ingang vindt;

Or. en

Amendement 111
Sirpa Pietikäinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten de openbare en de private sector 
gelijk te behandelen met betrekking tot 
het rekenen van btw voor diensten om 
eerlijke concurrentie op de markt te 
waarborgen, ten einde de private sector in 
staat te stellen al het potentieel voor een 
groene economische groei te ontsluiten;

Or. en

Amendement 112
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 ter. onderstreept dat Europa als 
recyclagemaatschappij zijn eigen afval op 
grote schaal moet hergebruiken en 
recycleren en zo efficiënt mogelijk 
secundaire grondstoffen moet 
produceren; is van oordeel dat in de hele 
EU een nabijheidsbeginsel moet worden 
toegepast op de terugwinning van
materialen, waarbij de afstand tussen de 
bron en de terugwinningsinstallatie zo 
kort mogelijk moet zijn; 

Or. en
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Amendement 113
Gerben-Jan Gerbrandy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om de hulpbronnenefficiëntiedoelen 
volledig te integreren in het Europees 
semester van economische 
beleidscoördinatie;

9. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om de hulpbronnenefficiëntiedoelen 
volledig te integreren in het Europees 
semester van economische 
beleidscoördinatie; roept de lidstaten op 
deze prioriteit binnen de Europese Raad 
te bevestigen;

Or. en

Amendement 114
Gerben-Jan Gerbrandy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. benadrukt dat het pioniersvoordeel 
bij een efficiënt gebruik van hulpbronnen 
tot groeiende markten kan leiden, des te 
meer daar de EU ruwweg een derde van 
de wereldmarkt voor milieutechnologieën 
bezit;

Or. en

Amendement 115
Kriton Arsenis, Judith A. Merkies

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. merkt op dat marktprijzen de mate 
van schaarste van de hulpbronnen en de 
kosten van het productieproces volledig 
moeten weerspiegelen om de overgang 
naar een hulpbronnenefficiënte economie 
te kunnen verwezenlijken; roept op tot de 
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toepassing van de levensduurbenadering 
bij de berekening en de internalisering 
van externe milieukosten, overeenkomstig 
het beginsel dat de vervuiler betaalt;

Or. en

Amendement 116
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om te werken aan prikkels die bedrijven 
aansporen hun hulpbronnenefficiëntie te 
meten, te staven en voortdurend te 
verbeteren, en om maatregelen te 
ontwikkelen die het beginsel van 
producentverantwoordelijkheid uitbreiden
en barrières voor hulpbronnenefficiëntie uit 
de weg ruimen;

10. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
stimulansen te ontwikkelen die bedrijven 
aansporen hun hulpbronnenefficiëntie te 
meten, te standaardiseren en voortdurend 
te verbeteren, door bijvoorbeeld normen 
als ISO 14001 voor milieubeheersystemen 
te bevorderen, alsmede maatregelen om 
een beter gebruik van het beginsel van 
producentverantwoordelijkheid te maken 
en barrières voor hulpbronnenefficiëntie uit 
de weg ruimen;

Or. fr

Amendement 117
Oreste Rossi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om te werken aan prikkels die bedrijven 
aansporen hun hulpbronnenefficiëntie te 
meten, te staven en voortdurend te
verbeteren, en om maatregelen te 
ontwikkelen die het beginsel van 
producentverantwoordelijkheid uitbreiden
en barrières voor hulpbronnenefficiëntie 
uit de weg ruimen;

10. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om te werken aan prikkels die bedrijven 
aansporen hun hulpbronnenefficiëntie te 
meten, te staven en voortdurend te 
verbeteren, en om maatregelen te 
ontwikkelen die barrières voor 
hulpbronnenefficiëntie uit de weg ruimen;

Or. it
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Amendement 118
Gerben-Jan Gerbrandy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om te werken aan prikkels die bedrijven 
aansporen hun hulpbronnenefficiëntie te 
meten, te staven en voortdurend te 
verbeteren, en om maatregelen te 
ontwikkelen die het beginsel van 
producentverantwoordelijkheid uitbreiden 
en barrières voor hulpbronnenefficiëntie uit 
de weg ruimen;

10. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om te werken aan prikkels die bedrijven en 
openbare organen stimuleren hun water-, 
bodem-, grondstoffen- en 
koolstofvoetafdruk te meten en 
voortdurend te verbeteren, en om 
maatregelen te ontwikkelen die het 
beginsel van 
producentverantwoordelijkheid uitbreiden 
en barrières voor hulpbronnenefficiëntie uit 
de weg ruimen;

Or. en

Amendement 119
Holger Krahmer, Britta Reimers

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om te werken aan prikkels die bedrijven 
aansporen hun hulpbronnenefficiëntie te 
meten, te staven en voortdurend te 
verbeteren, en om maatregelen te 
ontwikkelen die het beginsel van 
producentverantwoordelijkheid uitbreiden
en barrières voor hulpbronnenefficiëntie uit 
de weg ruimen;

10. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om te werken aan prikkels die bedrijven 
aansporen hun hulpbronnenefficiëntie te 
meten, te staven en voortdurend te 
verbeteren, en om bedrijven aan te 
moedigen hun hulpbronnenefficiëntie 
zelfstandig en voortdurend te verbeteren 
en barrières voor hulpbronnenefficiëntie uit 
de weg ruimen;

Or. en

Amendement 120
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Bas Eickhout, Satu Hassi, Vittorio Prodi, Marisa 
Matias, Jo Leinen, Kriton Arsenis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10
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Ontwerpresolutie Amendement

10. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om te werken aan prikkels die bedrijven 
aansporen hun hulpbronnenefficiëntie te 
meten, te staven en voortdurend te 
verbeteren, en om maatregelen te 
ontwikkelen die het beginsel van 
producentverantwoordelijkheid uitbreiden 
en barrières voor hulpbronnenefficiëntie uit 
de weg ruimen;

10. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om te werken aan prikkels die bedrijven en 
openbare organen stimuleren hun water-, 
bodem-, grondstoffen- en 
koolstofvoetafdruk te meten, te staven en 
voortdurend te verbeteren, en om 
maatregelen te ontwikkelen die het 
beginsel van 
producentverantwoordelijkheid uitbreiden 
en barrières voor hulpbronnenefficiëntie uit 
de weg ruimen;

Or. en

Amendement 121
Sirpa Pietikäinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om te werken aan prikkels die bedrijven 
aansporen hun hulpbronnenefficiëntie te 
meten, te staven en voortdurend te 
verbeteren, en om maatregelen te 
ontwikkelen die het beginsel van 
producentverantwoordelijkheid uitbreiden
en barrières voor hulpbronnenefficiëntie 
uit de weg ruimen;

10. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om te werken aan prikkels die bedrijven 
aansporen hun hulpbronnenefficiëntie te 
meten, te staven en voortdurend te 
verbeteren, en om maatregelen te 
ontwikkelen voor de toepassing van het 
beginsel van 
producentverantwoordelijkheid, waarbij de 
Commissie EU-richtsnoeren moet 
vaststellen voor de uitvoering van 
terugname- en recyclageprogramma's;
verzoekt de Commissie en de lidstaten 
voorts barrières voor 
hulpbronnenefficiëntie uit de weg ruimen;

Or. en

Amendement 122
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Vittorio Prodi, Marisa Matias, Kriton Arsenis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. benadrukt dat burgers en civiele 
organisaties een beslissende rol spelen bij 
het veranderen van de economie; 
onderstreept dat er 
bewustmakingscampagnes en strategieën 
moeten worden ontwikkeld om het 
consumentengedrag te veranderen en om 
terugslageffecten te voorkomen; 

Or. en

Amendement 123
Jo Leinen, Judith A. Merkies

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. herinnert eraan dat het verbruik 
van hulpbronnen met spoed drastisch 
moet worden verlaagd om naderende 
problemen als schaarste en stijgende 
prijzen van hulpbronnen te vermijden;

Or. en

Amendement 124
Horst Schnellhardt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. dringt er bij de Commissie op aan 
bij de keuze van instrumenten de 
voorkeur te geven aan 
stimuleringsmaatregelen en oplossingen 
op basis van vrijwilligheid boven 
overheidsregulering;

Or. de

Amendement 125
Rolandas Paksas
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten investeringen in afval- en 
waterbeheer te bevorderen om aan de 
eisen van de milieu- en waterwetgeving 
van de Unie te voldoen;

Or. lt

Amendement 126
Sirpa Pietikäinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. verzoekt de Commissie zich te 
buigen over en indien wenselijk 
wijzigingen voor te stellen op de huidige 
wetgeving betreffende de boekhoudregels 
en de voorschriften voor 
kredietbeoordelingsbureaus wat betreft de 
verplichte opname van indicatoren voor 
het efficiënt gebruik van hulpbronnen in 
de boekhoudnormen; vraagt de 
Commissie ook te overwegen het gebruik 
van hulpbronnen en milieurisico's op te 
nemen in de beoordelingscriteria van 
kredietbeoordelingsbureaus;

Or. en

Amendement 127
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 ter. onderstreept dat een duurzame 
Europese toevoer van grondstoffen moet 
worden gewaarborgd om te kunnen 
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voorzien in de behoeften van een 
groeiende recyclagesector, de open 
economie van Europa uit te breiden en 
banen te scheppen;

Or. en

Amendement 128
Matthias Groote

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. verlangt strengere milieueisen voor 
overheidsopdrachten die betrekking hebben 
op producten met aanzienlijke milieu-
impact en verzoekt de Commissie dringend 
om te bepalen waar GPP (groene 
overheidsopdracht) in verband kan worden 
gebracht met projecten die door de EU 
gefinancierd zijn; wenst dat inspanningen 
worden verricht om te komen tot 
gezamenlijke aanbesteding en het opzetten 
van netwerken van ambtenaren die zich 
bezig houden met overheidsopdrachten en 
die tegen het einde van dit jaar invulling 
kunnen geven aan GPP;

11. verlangt strengere milieueisen voor 
overheidsopdrachten die betrekking hebben 
op producten met aanzienlijke milieu-
impact en verzoekt de Commissie dringend 
om te bepalen waar GPP (groene 
overheidsopdracht) in verband kan worden 
gebracht met projecten die door de EU 
gefinancierd zijn; wenst dat voor het einde 
van dit jaar inspanningen worden verricht 
om te komen tot gezamenlijke 
aanbesteding en het opzetten van 
netwerken van ambtenaren die zich bezig 
houden met overheidsopdrachten en die 
invulling kunnen geven aan GPP, met dien 
verstande dat dit niet mag leiden tot een 
concurrentienadeel voor 
overheidsbedrijven;

Or. de

Amendement 129
Bas Eickhout, Satu Hassi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. verlangt strengere milieueisen voor 
overheidsopdrachten die betrekking hebben 
op producten met aanzienlijke milieu-
impact en verzoekt de Commissie dringend 
om te bepalen waar GPP (groene 
overheidsopdracht) in verband kan worden 

11. verlangt strengere milieueisen voor 
overheidsopdrachten die betrekking hebben 
op producten met aanzienlijke 
milieueffecten en producten en diensten 
die het meest bijdragen aan het verbruik 
van de voornaamste mondiale 
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gebracht met projecten die door de EU 
gefinancierd zijn; wenst dat inspanningen 
worden verricht om te komen tot
gezamenlijke aanbesteding en het opzetten 
van netwerken van ambtenaren die zich 
bezig houden met overheidsopdrachten en 
die tegen het einde van dit jaar invulling 
kunnen geven aan GPP;

hulpbronnen water, land, grondstoffen en 
koolstof, zoals bepaald in het stappenplan 
voor een efficiënt gebruik van 
hulpbronnen, en verzoekt de Commissie 
dringend om te bepalen waar GPP (groene 
overheidsopdracht) in verband kan worden 
gebracht met projecten die door de EU 
gefinancierd zijn; dringt er ook bij de 
Commissie op aan dat zij zich inzet voor
gezamenlijke aanbesteding en het opzetten 
van netwerken van ambtenaren die zich 
bezig houden met overheidsopdrachten en 
die tegen het einde van dit jaar invulling 
kunnen geven aan GPP;

Or. en

Amendement 130
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Vittorio Prodi, Marisa Matias, Marita Ulvskog, Kriton 
Arsenis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. verlangt strengere milieueisen voor 
overheidsopdrachten die betrekking hebben 
op producten met aanzienlijke milieu-
impact en verzoekt de Commissie dringend 
om te bepalen waar GPP (groene 
overheidsopdracht) in verband kan worden 
gebracht met projecten die door de EU 
gefinancierd zijn; wenst dat inspanningen 
worden verricht om te komen tot 
gezamenlijke aanbesteding en het opzetten 
van netwerken van ambtenaren die zich 
bezig houden met overheidsopdrachten en 
die tegen het einde van dit jaar invulling 
kunnen geven aan GPP;

11. verlangt strengere milieueisen voor 
duurzame overheidsopdrachten die 
betrekking hebben op producten met 
aanzienlijke milieueffecten en verzoekt de 
Commissie dringend om te bepalen waar 
GPP (groene overheidsopdracht) in 
verband kan worden gebracht met 
projecten die door de EU gefinancierd zijn; 
wenst dat inspanningen worden verricht 
om te komen tot gezamenlijke 
aanbesteding en het opzetten van 
netwerken van ambtenaren die zich bezig 
houden met overheidsopdrachten en die 
tegen het einde van dit jaar invulling 
kunnen geven aan GPP;

Or. en

Amendement 132
Gerben-Jan Gerbrandy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. benadrukt dat de energie- en 
milieuetikettering dringend moet worden 
verbeterd om milieuvriendelijke producten 
te stimuleren;

Or. en

Amendement 133
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Vittorio Prodi, Marisa Matias, Kriton Arsenis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. herhaalt dat het zeer wenselijk is 
het gebruik van hulpbronnen te 
vermelden in de productinformatie en op 
milieukeurmerken, en dringt er bij de 
Commissie op aan alle bestaande 
keurmerken zoveel mogelijk ineen te 
voegen, zodat consumenten een compleet 
overzicht krijgen van bijvoorbeeld het 
gebruik van hulpbronnen en 
grondstoffen, energieverbruik, 
maatschappelijk verantwoord 
ondernemen, productoorsprong, milieu-
innovatie en recycleerbaarheid;

Or. en

Amendement 134
Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß, Richard Seeber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. roept de lidstaten dringend op hun 
nationale afvalpreventie- en 
afvalbeheerstrategieën af te stemmen op 
volledige implementatie van het EU-acquis 
inzake afval, inclusief de 
minimumdoelstellingen;

12. roept de lidstaten dringend op hun 
nationale afvalpreventie- en 
afvalbeheerstrategieën af te stemmen op 
volledige implementatie van het EU-acquis 
inzake afval, inclusief de 
minimumdoelstellingen en gevallen aan te 
geven waarin terugkoppeling 



PE485.854v01-00 60/62 AM\895357NL.doc

NL

problematisch zou kunnen zijn, om deze 
zo snel mogelijk op te lossen;

Or. de

Amendement 135
Oreste Rossi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. roept de lidstaten dringend op hun 
nationale afvalpreventie- en 
afvalbeheerstrategieën af te stemmen op 
volledige implementatie van het EU-acquis 
inzake afval, inclusief de 
minimumdoelstellingen;

12. roept de lidstaten dringend op hun 
nationale afvalpreventie- en 
afvalbeheerstrategieën af te stemmen op 
volledige implementatie van het EU-acquis 
inzake afval;

Or. it

Amendement 136
Riikka Manner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. roept de lidstaten dringend op hun 
nationale afvalpreventie- en 
afvalbeheerstrategieën af te stemmen op 
volledige implementatie van het EU-acquis 
inzake afval, inclusief de 
minimumdoelstellingen;

12. roept de lidstaten dringend op hun 
nationale afvalpreventie- en 
afvalbeheerstrategieën af te stemmen op 
volledige implementatie van het EU-acquis 
inzake afval, inclusief de 
minimumdoelstellingen; verzoekt de 
Commissie praktijken inzake waterbeheer 
te bevorderen, met name in landen waar 
de recyclage van afval te wensen overlaat;

Or. fi

Amendement 137
Bas Eickhout, Satu Hassi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12
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Ontwerpresolutie Amendement

12. roept de lidstaten dringend op hun 
nationale afvalpreventie- en 
afvalbeheerstrategieën af te stemmen op 
volledige implementatie van het EU-acquis 
inzake afval, inclusief de 
minimumdoelstellingen;

12. roept de lidstaten dringend op het EU-
acquis inzake afval volledig ten uitvoer te 
leggen; verzoekt de Commissie met klem 
de herziening van de afvalkaderrichtlijn 
in 2014 te gebruiken om herziene 
recyclagedoelstellingen voor 2020 vast te 
stellen met de best presterende EU-regio's 
als uitgangspunt, en om 
reductiedoelstellingen voor restafval in te 
voeren; dringt er bij de lidstaten op aan 
dat zij nationale 
afvalpreventiedoelstellingen formuleren 
en gemengde inzameling vóór 2015 
vervangen door gescheiden inzameling;

Or. en

Amendement 138
Eija-Riitta Korhola

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. roept de lidstaten dringend op hun 
nationale afvalpreventie- en 
afvalbeheerstrategieën af te stemmen op 
volledige implementatie van het EU-acquis 
inzake afval, inclusief de 
minimumdoelstellingen;

12. roept de lidstaten dringend op hun 
nationale afvalpreventie- en 
afvalbeheerstrategieën af te stemmen op 
volledige implementatie van het EU-acquis 
inzake afval;

Or. en

Amendement 139
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Vittorio Prodi, Marisa Matias, Marita Ulvskog, Kriton 
Arsenis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. roept de lidstaten dringend op hun 
nationale afvalpreventie- en 
afvalbeheerstrategieën af te stemmen op 

12. roept de lidstaten dringend op hun 
nationale afvalpreventie- en 
afvalbeheerstrategieën af te stemmen op 
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volledige implementatie van het EU-acquis 
inzake afval, inclusief de 
minimumdoelstellingen;

volledige implementatie van het EU-acquis 
inzake afval, inclusief de 
minimumdoelstellingen; herhaalt dat de 
doelstellingen voor de inzameling en het 
sorteren van afval die reeds in 
verschillende richtlijnen zijn vastgelegd, 
verder moeten worden uitgewerkt en 
gericht moeten zijn op een zo groot en 
kwaliteitsvol mogelijk hergebruik van 
materialen in elke fase van het 
recyclageproces: inzameling, 
ontmanteling, voorbehandeling en 
recyclage/raffinage;

Or. en

Amendement 140
Georgios Koumoutsakos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. roept de lidstaten dringend op hun 
nationale afvalpreventie- en 
afvalbeheerstrategieën af te stemmen op 
volledige implementatie van het EU-acquis 
inzake afval, inclusief de 
minimumdoelstellingen;

12. roept de lidstaten dringend op hun 
nationale afvalpreventie- en 
afvalbeheerstrategieën af te stemmen op 
volledige implementatie van het EU-acquis 
inzake afval, inclusief de 
minimumdoelstellingen; verzoekt de 
Commissie in dit kader specifieke 
initiatieven te nemen om de vrijmaking 
van onbenutte middelen van de Unie te 
vergemakkelijken, in het bijzonder voor 
landen die financiële problemen hebben;

Or. el


