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Amendement 141
Rovana Plumb

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 en -plannen af te 
stemmen op volledige implementatie van 
het EU-acquis inzake afval, inclusief de 
minimumdoelstellingen;

Or. ro

Amendement 142
Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß, Richard Seeber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. dringt er bij de Commissie en de 
lidstaten op aan de illegale overbrenging 
van afval naar derde landen 
doeltreffender te bestrijden en met name 
de desbetreffende controlemechanismen 
te versterken; spoort in dit verband aan tot 
het invoeren van een "Europees extern 
afvalbeleid" waarmee ernaar wordt 
gestreefd de beste Europese 
afvalbehandelingsnormen ook buiten de 
Europese Unie te verspreiden;

Or. de

Amendement 143
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. dringt er bij de Commissie op aan 
de mogelijkheden te onderzoeken om in 
de gehele EU verregaande regelingen 
voor producentenverantwoordelijkheid in 
te voeren, teneinde de prestaties in alle 
lidstaten te bevorderen, ook in de lidstaten 
waar de hergebruik- en 
recyclingpercentages ver onder het EU-
gemiddelde liggen;

Or. en

Amendement 144
Corinne Lepage

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. verzoekt de lidstaten de controles 
ter verhindering van de illegale 
overbrenging van afval, met name 
gevaarlijk afval, naar derde landen te 
versterken;

Or. fr

Amendement 145
Riikka Manner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. doet een beroep op de Commissie 
en de lidstaten om zich te concentreren op 
een aanzienlijke vermindering van de 
afval van levensmiddelen; verzoekt de 
Commissie om maatregelen voor te stellen 
die speciaal zijn gericht op de halvering 
van de afval van levensmiddelen tegen 
2025;
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Or. fi

Amendement 146
Matthias Groote

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. roept de Commissie op het afvalacquis 
te stroomlijnen en om via passende 
flankerende overgangsmaatregelen over te 
gaan tot geleidelijke introductie van een
stortplaatsban;

13. roept de Commissie op het afvalacquis 
te stroomlijnen en om via passende 
flankerende overgangsmaatregelen over te 
gaan tot geleidelijke uitvoering van een 
stortplaatsban;

Or. de

Amendement 147
Karl-Heinz Florenz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. roept de Commissie op het afvalacquis 
te stroomlijnen en om via passende 
flankerende overgangsmaatregelen over te 
gaan tot geleidelijke introductie van een 
stortplaatsban;

13. roept de Commissie op het afvalacquis 
te stroomlijnen en om via passende 
flankerende overgangsmaatregelen over te 
gaan tot geleidelijke introductie van een 
stortplaatsban; is van oordeel dat ook het 
instrument van een stortplaatsbelasting -
die reeds door een aantal lidstaten is 
ingevoerd - zou kunnen helpen om deze 
doelstelling te verwezenlijken;

Or. de

Amendement 148
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13
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Ontwerpresolutie Amendement

13. roept de Commissie op het afvalacquis 
te stroomlijnen en om via passende 
flankerende overgangsmaatregelen over te 
gaan tot geleidelijke introductie van een
stortplaatsban;

13. roept de Commissie op het afvalacquis 
te stroomlijnen en volledig ten uitvoer te 
leggen, en om via passende flankerende 
overgangsmaatregelen over te gaan tot een 
geleidelijke vermindering van het storten 
van afval dat op doeltreffende wijze via 
andere middelen gerecycleerd kan 
worden, overeenkomstig de 
afvalhiërarchie; 

Or. fr

Amendement 149
Gerben-Jan Gerbrandy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. roept de Commissie op het afvalacquis 
te stroomlijnen en om via passende 
flankerende overgangsmaatregelen over te 
gaan tot geleidelijke introductie van een 
stortplaatsban;

13. roept de Commissie op het afvalacquis 
te stroomlijnen, daarbij rekening houdend 
met de afvalhiërarchie, en verzoekt de 
Commissie voorts om met voorstellen te 
komen voor de geleidelijke introductie op 
Europees niveau van een stortplaatsban in 
2014, geflankeerd door passende 
overgangsmaatregelen;

Or. en

Amendement 150
Oreste Rossi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. roept de Commissie op om de 
afvalacquis te stroomlijnen en om een 
progressieve stortplaatsban te introduceren, 
samen met gepaste overgangsmaatregelen;

13. roept de Commissie op het afvalacquis 
te stroomlijnen en om via passende 
flankerende overgangsmaatregelen over te 
gaan tot geleidelijke introductie van een 
stortplaatsban voor recycleerbaar afval;
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Or. it

Amendement 151
Oreste Rossi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. roept de Commissie op het afvalacquis 
te stroomlijnen en om via passende 
flankerende overgangsmaatregelen over te 
gaan tot geleidelijke introductie van een 
stortplaatsban;

13. roept de Commissie op het afvalacquis 
te stroomlijnen en om via passende 
flankerende overgangsmaatregelen over te 
gaan tot geleidelijke introductie van een zo 
groot mogelijke beperking van 
stortplaatsen;

Or. it

Amendement 152
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Vittorio Prodi, Marisa Matias, Kriton Arsenis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. roept de Commissie op het afvalacquis 
te stroomlijnen en om via passende
flankerende overgangsmaatregelen over te 
gaan tot geleidelijke introductie van een 
stortplaatsban;

13. roept de Commissie op het afvalacquis 
te stroomlijnen; herinnert aan het besluit 
van het Parlement met betrekking tot het 
advies inzake een doeltreffende 
grondstoffenstrategie voor Europa 
(2011/2056(INI)) om in de gehele EU 
geleidelijk een algemeen verbod op het 
storten van afval in te voeren en dringt er 
bij de Commissie op aan dit verbod uit te 
breiden door uiterlijk voor het einde van 
dit decennium een verbod op de 
verbranding van recycleerbaar afval in te 
voeren, geflankeerd door passende 
overgangsmaatregelen;

Or. en
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Amendement 153
Jolanta Emilia Hibner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. roept de Commissie op het afvalacquis 
te stroomlijnen en om via passende 
flankerende overgangsmaatregelen over te 
gaan tot geleidelijke introductie van een 
stortplaatsban;

13. roept de Commissie op het afvalacquis 
te stroomlijnen en om via passende 
flankerende overgangsmaatregelen over te 
gaan tot geleidelijke introductie van een 
stortplaatsban voor recycleerbaar afval;

Or. pl

Amendement 154
Vladko Todorov Panayotov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. roept de Commissie op het afvalacquis 
te stroomlijnen en om via passende 
flankerende overgangsmaatregelen over te 
gaan tot geleidelijke introductie van een 
stortplaatsban;

13. roept de Commissie op het afvalacquis 
te stroomlijnen en om via passende 
flankerende overgangsmaatregelen over te 
gaan tot geleidelijke introductie van een 
stortplaatsban; verzoekt de Commissie de 
lidstaten aan te sporen om de afvalstoffen 
van elektronische en elektrische 
apparatuur aan te pakken door op 
regionaal niveau recyclingcentra en 
technieken voor de onderlinge 
uitwisseling van beste praktijken in het 
leven te roepen;

Or. en

Amendement 155
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13
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Ontwerpresolutie Amendement

13. roept de Commissie op het afvalacquis 
te stroomlijnen en om via passende 
flankerende overgangsmaatregelen over 
te gaan tot geleidelijke introductie van een
stortplaatsban;

13. roept de Commissie op het afvalacquis 
te stroomlijnen en om over te gaan tot
geleidelijke introductie van een verbod op 
het dumpen van gescheiden ingezameld 
afval, met inbegrip van recycleerbare 
stoffen, op stortplaatsen;

Or. en

Amendement 156
Andreas Mölzer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. roept de Commissie op het afvalacquis 
te stroomlijnen en om via passende 
flankerende overgangsmaatregelen over 
te gaan tot geleidelijke introductie van een 
stortplaatsban;

13. roept de Commissie op het afvalacquis 
te stroomlijnen; 

Or. de

Amendement 157
Sirpa Pietikäinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. roept de Commissie op het afvalacquis 
te stroomlijnen en om via passende 
flankerende overgangsmaatregelen over 
te gaan tot geleidelijke introductie van een 
stortplaatsban;

13. roept de Commissie op het afvalacquis 
te stroomlijnen en volledig ten uitvoer te 
leggen en om over te gaan tot de
geleidelijke beperking van het storten van 
biologisch afbreekbaar afval en afval dat 
op andere manieren efficiënt kan worden 
teruggewonnen, in overeenstemming met 
de afvalhiërarchie en geflankeerd door 
passende overgangsmaatregelen;

Or. en
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Amendement 158
Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß, Richard Seeber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. wijst erop dat bestaande 
stortplaatsen als grondstoffendepot 
kunnen worden gebruikt ("urban 
mining"), maar dat hierover weinig 
onderzoeksresultaten beschikbaar zijn;

Or. de

Amendement 159
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten maatregelen te nemen ter 
bestrijding van de illegale overbrenging 
van afval, met name gevaarlijk afval, naar 
derde landen, overeenkomstig de 
verordening inzake de overbrenging van 
afvalstoffen en het Verdrag van Basel; 

Or. fr

Amendement 160
Gerben-Jan Gerbrandy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. dringt er bij de lidstaten op aan om 
via het Europees Comité voor 
Normalisatie (CEN) intensiever te werken 
aan richtsnoeren voor de ontwikkeling 
van normen met betrekking tot 
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recycleerbare materialen;

Or. en

Amendement 161
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Vittorio Prodi, Marisa Matias, Marita Ulvskog, Kriton 
Arsenis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. dringt er bij de Commissie op aan 
nadere normen voor de verwerking van 
afval te ontwikkelen op basis van het 
levenscyclusanalyse-concept en de 
afvalhiërarchie, teneinde de hoeveelheid 
herwinbaar en recycleerbaar afval dat 
naar stortplaatsen wordt gebracht terug te 
dringen en dit fenomeen volledig uit te 
bannen voor het einde van dit decennium;

Or. en

Amendement 162
Bas Eickhout, Satu Hassi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. dringt er bij de Commissie op aan 
te waarborgen dat het beleid een 
trapsgewijze benutting (cascadering) van 
natuurlijke grondstoffen bevordert en 
prioriteit geeft aan hulpbronnenefficiënte 
producten met de hoogst mogelijke 
meerwaarde boven het opwekken van 
energie, waarbij met name rekening moet 
worden gehouden met de mogelijkheden 
om de uitstoot van broeikasgassen te
beperken;

Or. en
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Amendement 163
Sirpa Pietikäinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. benadrukt dat het bij EU-
financiering van belang is prioriteit te 
verlenen aan activiteiten hoger in de 
afvalhiërarchie, zoals bepaald in de 
kaderrichtlijn betreffende afval 
(bijvoorbeeld prioriteit aan 
recyclinginstallaties boven 
afvalverwijdering);

Or. en

Amendement 164
Gerben-Jan Gerbrandy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 ter. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten een programma op te zetten om 
bewustzijn te creëren en bedrijven, met 
name KMO´s, van richtsnoeren te 
voorzien;

Or. en

Amendement 165
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Vittorio Prodi, Marisa Matias, Marita Ulvskog, Kriton 
Arsenis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 ter. dringt er bij de Commissie op aan 
met maatregelen te komen om de 
milieuvriendelijke inzameling, 
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voorbehandeling en recycling van 
grondstoffen per categorie te waarborgen;

Or. en

Amendement 166
Bas Eickhout, Satu Hassi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 ter. benadrukt dat een 
levenscyclusbenadering om zinvol te zijn 
moet worden gebaseerd op zo nauwkeurig 
mogelijke berekeningen; onderstreept in 
dit verband dat bij de tenuitvoerlegging 
van de brandstofkwaliteitsrichtlijn 
leveranciers een afzonderlijke 
standaardwaarde voor teerzand moeten 
hanteren;

Or. en

Amendement 167
Sirpa Pietikäinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 ter. roept de Commissie en de lidstaten 
op om doeltreffend op te treden tegen 
illegale afvaltransporten naar derde 
landen, met name wanneer het 
gevaarlijke afvalstoffen betreft;

Or. en

Amendement 168
Gerben-Jan Gerbrandy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 quater (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

13 quater. verzoekt de Commissie voor het 
einde van 2012 een voorstel te presenteren 
voor een nieuw beleidskader betreffende 
duurzame consumptie en productie, 
samen met een wetgevingsvoorstel met 
betrekking tot prioritaire producten en 
diensten dat voorziet in de relevante 
instrumenten, met inbegrip van 
mechanismen voor de verbetering van de 
hulpbronnenefficiëntie van de 
toeleveringsketen;

Or. en

Amendement 169
Karl-Heinz Florenz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. benadrukt het belang van onderzoek, 
ontwikkeling en innovatie om de overgang 
naar een hulpbronnenefficiënt Europa te 
versnellen; stelt vast dat meer innovatie 
vooral nodig is voor milieuvriendelijke 
grondstofwinning, chemie, recyclage, 
mogelijkheid tot hergebruik, en de 
vervanging van materiaal met een milieu-
impact, alsmede technologieën en ontwerp 
gericht op lager grondstof- en 
energieverbruik;

14. benadrukt het belang van onderzoek, 
ontwikkeling en innovatie om de overgang 
naar een hulpbronnenefficiënt Europa te 
versnellen; stelt vast dat meer innovatie 
vooral nodig is voor milieuvriendelijke 
grondstofwinning, chemie, landbouw, 
recyclage, mogelijkheid tot hergebruik, en 
de vervanging van materiaal met een 
milieu-impact, alsmede technologieën en 
ontwerp gericht op lager grondstof- en 
energieverbruik; wijst erop dat ook het 
toekennen van "tax credits" (korting op 
de te betalen belasting) voor activiteiten 
inzake onderzoek, ontwikkeling en 
innovatie een positieve weerslag zou 
hebben; 

Or. de

Amendement 170
Andres Perello Rodriguez
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. benadrukt het belang van onderzoek, 
ontwikkeling en innovatie om de overgang 
naar een hulpbronnenefficiënt Europa te 
versnellen; stelt vast dat meer innovatie 
vooral nodig is voor milieuvriendelijke 
grondstofwinning, chemie, recyclage, 
mogelijkheid tot hergebruik, en de 
vervanging van materiaal met een milieu-
impact, alsmede technologieën en ontwerp 
gericht op lager grondstof- en 
energieverbruik;

14. benadrukt het belang van onderzoek, 
ontwikkeling en innovatie om de overgang 
naar een hulpbronnenefficiënt Europa te 
versnellen; stelt vast dat meer innovatie 
vooral nodig is voor milieuvriendelijke 
grondstofwinning, waterbeheer, chemie, 
recyclage, mogelijkheid tot hergebruik, en 
de vervanging van materiaal met een 
milieu-impact, alsmede technologieën en 
ontwerp gericht op lager grondstof- en 
energieverbruik;

Or. es

Amendement 171
Holger Krahmer, Britta Reimers

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. benadrukt het belang van onderzoek, 
ontwikkeling en innovatie om de overgang 
naar een hulpbronnenefficiënt Europa te 
versnellen; stelt vast dat meer innovatie 
vooral nodig is voor milieuvriendelijke 
grondstofwinning, chemie, recyclage, 
mogelijkheid tot hergebruik, en de 
vervanging van materiaal met een milieu-
impact, alsmede technologieën en ontwerp 
gericht op lager grondstof- en 
energieverbruik;

14. benadrukt het belang van onderzoek, 
ontwikkeling en innovatie om de overgang 
naar een hulpbronnenefficiënt Europa te 
versnellen; stelt vast dat meer innovatie 
vooral nodig is voor milieuvriendelijke 
grondstofwinning, chemie, landbouw,
recyclage, mogelijkheid tot hergebruik, en 
de vervanging van grondstoffen met
gevolgen voor het milieu, alsmede 
technologieën en ontwerp gericht op lager 
grondstof- en energieverbruik;

Or. en

Amendement 172
Vladko Todorov Panayotov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14
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Ontwerpresolutie Amendement

14. benadrukt het belang van onderzoek, 
ontwikkeling en innovatie om de overgang 
naar een hulpbronnenefficiënt Europa te 
versnellen; stelt vast dat meer innovatie 
vooral nodig is voor milieuvriendelijke 
grondstofwinning, chemie, recyclage, 
mogelijkheid tot hergebruik, en de 
vervanging van materiaal met een milieu-
impact, alsmede technologieën en ontwerp 
gericht op lager grondstof- en 
energieverbruik;

14. benadrukt het belang van onderzoek, 
ontwikkeling en innovatie om de overgang 
naar een hulpbronnenefficiënt Europa te 
versnellen; stelt vast dat meer innovatie 
vooral nodig is voor milieuvriendelijke 
grondstofwinning, chemie, recyclage, 
mogelijkheid tot hergebruik, en de 
vervanging van grondstoffen met gevolgen 
voor het milieu, alsmede technologieën en 
ontwerp gericht op lager grondstof- en 
energieverbruik; roept de lidstaten op te 
overwegen om te kijken naar de status van 
reeds gesloten mijnen en de mogelijke 
heropening van sommige van deze mijnen 
indien er genoeg economische en 
milieugerelateerde redenen voor 
heropening zijn;

Or. en

Amendement 173
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. benadrukt het belang van onderzoek, 
ontwikkeling en innovatie om de overgang 
naar een hulpbronnenefficiënt Europa te 
versnellen; stelt vast dat meer innovatie 
vooral nodig is voor milieuvriendelijke
grondstofwinning, chemie, recyclage,
mogelijkheid tot hergebruik, en de 
vervanging van materiaal met een milieu-
impact, alsmede technologieën en ontwerp 
gericht op lager grondstof- en 
energieverbruik;

14. benadrukt het belang van onderzoek, 
ontwikkeling en innovatie om de overgang 
naar een hulpbronnenefficiënt Europa te 
versnellen; stelt vast dat meer innovatie 
vooral nodig is voor: milieuvriendelijke
grondstoffen, onderzoek, winning, 
verwerking, productie, chemie, recyclage,
mogelijkheden tot hergebruik, de 
vervanging van grondstoffen met gevolgen 
voor het milieu, alsmede van strategisch 
belangrijke en kritieke grondstoffen,
technologieën en ontwerp gericht op lager 
grondstof- en energieverbruik; is van 
mening dat Horizon 2020 en hieraan 
verbonden onderzoeks- en 
innovatieprogramma´s van de EU op deze 
doelstelling gericht moeten zijn;
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Or. en

Amendement 174
Georgios Koumoutsakos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. benadrukt het belang van onderzoek, 
ontwikkeling en innovatie om de overgang 
naar een hulpbronnenefficiënt Europa te 
versnellen; stelt vast dat meer innovatie 
vooral nodig is voor milieuvriendelijke 
grondstofwinning, chemie, recyclage, 
mogelijkheid tot hergebruik, en de 
vervanging van materiaal met een milieu-
impact, alsmede technologieën en ontwerp 
gericht op lager grondstof- en 
energieverbruik;

14. benadrukt het belang van onderzoek, 
ontwikkeling en innovatie om de overgang 
naar een hulpbronnenefficiënt Europa te 
versnellen; stelt vast dat meer innovatie 
vooral nodig is voor milieuvriendelijke 
grondstofwinning, chemie, recyclage, 
mogelijkheid tot hergebruik, en de 
vervanging van materiaal met een milieu-
impact, alsmede technologieën en ontwerp 
gericht op lager grondstof- en 
energieverbruik; onderstreept evenwel dat 
alles moet worden gedaan om te 
voorkomen dat de concurrentiekracht van 
de EU wordt geschaad en dat het gevaar 
op "koolstoflekkage"toeneemt; 

Or. el

Amendement 175
Karl-Heinz Florenz, Richard Seeber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. is van oordeel dat financiële steun 
van de EU een koersbepalende functie 
heeft en derhalve vooral voor projecten 
moet worden gebruikt die zich 
bezighouden met een hoger niveau in de 
afvalhiërarchie; 

Or. de
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Amendement 176
Horst Schnellhardt, Christa Klaß

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. doet een beroep op de Commissie 
en de lidstaten om de transparantie van 
onderzoek door de overheid te vergroten, 
de bureaucratische belemmeringen voor 
de deelneming aan 
onderzoeksprogramma's ter verhoging 
van de hulpbronnenefficiëntie te 
verminderen en de KMO's beter bij 
innoverend onderzoek te betrekken;

Or. de

Amendement 177
Christofer Fjellner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. doet een beroep op de Commissie 
en de lidstaten om de wijze waarop bossen 
worden gereguleerd, te herzien; is van 
mening dat het belangrijk is dat van 
bossen afkomstige grondstoffen niet op 
een wijze worden gereguleerd die het zo 
gecompliceerd en duur maakt om ze te 
produceren en te gebruiken dat zij door 
niet-hernieuwbare hulpbronnen worden 
vervangen;

Or. sv

Amendement 178
Horst Schnellhardt, Christa Klaß

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

14 ter. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om samen met het bedrijfsleven 
en het maatschappelijk middenveld 
strategieën te ontwikkelen om de 
aanvaarding van technologie en innovatie 
verder te bevorderen;

Or. de

Amendement 179
Oreste Rossi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. dringt er bij de lidstaten op aan meer 
het accent te gaan leggen op 
milieubelasting en te bewerkstelligen dat 
tegen 2020 in de EU gemiddeld 10% van 
de overheidsinkomsten of meer wordt 
gegenereerd door milieuheffingen, in lijn 
met de best presterende lidstaten; 
benadrukt dat dit verlagingen mogelijk zal 
maken van andere belastingen zoals die 
op arbeid, het concurrentievermogen zal 
verhogen en een level playing field zal 
creëren;

Schrappen

Or. it

Amendement 180
Horst Schnellhardt, Christa Klaß

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. dringt er bij de lidstaten op aan meer 
het accent te gaan leggen op 
milieubelasting en te bewerkstelligen dat 

Schrappen
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tegen 2020 in de EU gemiddeld 10% van 
de overheidsinkomsten of meer wordt 
gegenereerd door milieuheffingen, in lijn 
met de best presterende lidstaten; 
benadrukt dat dit verlagingen mogelijk zal 
maken van andere belastingen zoals die 
op arbeid, het concurrentievermogen zal 
verhogen en een level playing field zal 
creëren;

Or. de

Amendement 181
Elisabetta Gardini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. dringt er bij de lidstaten op aan meer 
het accent te gaan leggen op 
milieubelasting en te bewerkstelligen dat 
tegen 2020 in de EU gemiddeld 10% van 
de overheidsinkomsten of meer wordt 
gegenereerd door milieuheffingen, in lijn 
met de best presterende lidstaten; 
benadrukt dat dit verlagingen mogelijk zal 
maken van andere belastingen zoals die 
op arbeid, het concurrentievermogen zal 
verhogen en een level playing field zal 
creëren;

Schrappen

Or. en

Amendement 182
Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. dringt er bij de lidstaten op aan meer 
het accent te gaan leggen op 
milieubelasting en te bewerkstelligen dat 
tegen 2020 in de EU gemiddeld 10% van 

15. dringt er bij de lidstaten op aan meer 
het accent te gaan leggen op 
milieubelasting; benadrukt dat 
tegelijkertijd verlagingen moeten worden 
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de overheidsinkomsten of meer wordt 
gegenereerd door milieuheffingen, in lijn 
met de best presterende lidstaten; 
benadrukt dat dit verlagingen mogelijk zal 
maken van andere belastingen zoals die op 
arbeid, het concurrentievermogen zal 
verhogen en een level playing field zal 
creëren;

doorgevoerd van andere belastingen zoals 
die op arbeid, dat het 
concurrentievermogen moet worden 
verhoogd en een level playing field moet 
worden gecreëerd;

Or. de

Amendement 183
Riikka Manner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. dringt er bij de lidstaten op aan meer 
het accent te gaan leggen op
milieubelasting en te bewerkstelligen dat 
tegen 2020 in de EU gemiddeld 10% van 
de overheidsinkomsten of meer wordt 
gegenereerd door milieuheffingen, in lijn 
met de best presterende lidstaten; 
benadrukt dat dit verlagingen mogelijk zal 
maken van andere belastingen zoals die op 
arbeid, het concurrentievermogen zal 
verhogen en gelijke 
concurrentievoorwaarden zal creëren;

15. dringt er bij de lidstaten op aan een 
milieubelasting te ontwikkelen; benadrukt 
dat dit verlagingen mogelijk zal maken van 
andere belastingen zoals die op arbeid, het 
concurrentievermogen zal verhogen en een 
level playing field zal creëren;

Or. fi

Amendement 184
Eija-Riitta Korhola

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. dringt er bij de lidstaten op aan meer 
het accent te gaan leggen op 
milieubelasting en te bewerkstelligen dat 
tegen 2020 in de EU gemiddeld 10% van 

15. dringt er bij de lidstaten op aan meer 
het accent te gaan leggen op 
milieubelasting en te bewerkstelligen dat 
tegen 2020 een deel van
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de overheidsinkomsten of meer wordt 
gegenereerd door milieuheffingen, in lijn 
met de best presterende lidstaten;
benadrukt dat dit verlagingen mogelijk zal 
maken van andere belastingen zoals die op 
arbeid, het concurrentievermogen zal
verhogen en een level playing field zal 
creëren;

overheidsinkomsten wordt gegenereerd 
door milieuheffingen, rekening houdend 
met het subsidiariteitsbeginsel van de EU 
en bij voorkeur in lijn met de best 
presterende lidstaten; benadrukt dat dit 
verlagingen mogelijk zal maken van andere 
belastingen zoals die op arbeid, waarbij 
wordt gewaarborgd dat dit het 
concurrentievermogen van het Europese 
bedrijfsleven niet zal beïnvloeden en 
gelijke concurrentievoorwaarden zal 
creëren;

Or. en

Amendement 185
Holger Krahmer, Britta Reimers

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. dringt er bij de lidstaten op aan meer 
het accent te gaan leggen op
milieubelasting en te bewerkstelligen dat 
tegen 2020 in de EU gemiddeld 10% van 
de overheidsinkomsten of meer wordt 
gegenereerd door milieuheffingen, in lijn 
met de best presterende lidstaten; 
benadrukt dat dit verlagingen mogelijk zal 
maken van andere belastingen zoals die op 
arbeid, het concurrentievermogen zal 
verhogen en een level playing field zal 
creëren;

15. dringt er bij de Commissie op aan het 
effect te analyseren van een 
accentverlegging naar milieubelasting als 
onderdeel van de overheidsinkomsten; 
dringt erop aan dat de analyse van de 
Commissie zich richt op de mogelijkheid 
van verlagingen van andere belastingen 
zoals die op arbeid, verhoging van het 
concurrentievermogen en het creëren van 
wereldwijd gelijke 
concurrentievoorwaarden; benadrukt dat
een dergelijke accentverlegging niet mag 
leiden tot een verhoging van de totale 
fiscale lasten voor de private sector;

Or. en

Amendement 186
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Bas Eickhout, Satu Hassi, Vittorio Prodi, Kriton 
Arsenis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15
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Ontwerpresolutie Amendement

15. dringt er bij de lidstaten op aan meer 
het accent te gaan leggen op 
milieubelasting en te bewerkstelligen dat 
tegen 2020 in de EU gemiddeld 10% van 
de overheidsinkomsten of meer wordt 
gegenereerd door milieuheffingen, in lijn 
met de best presterende lidstaten;
benadrukt dat dit verlagingen mogelijk zal 
maken van andere belastingen zoals die op 
arbeid, het concurrentievermogen zal 
verhogen en een level playing field zal 
creëren;

15. dringt er bij de lidstaten op aan meer 
het accent te gaan leggen op 
milieubelasting als onderdeel van de 
overheidsinkomsten; benadrukt dat dit 
verlagingen mogelijk zal maken van andere 
belastingen zoals die op arbeid, het 
concurrentievermogen zal verhogen en
gelijke concurrentievoorwaarden zal 
creëren;

Or. en

Amendement 187
Richard Seeber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. dringt er bij de lidstaten op aan meer 
het accent te gaan leggen op 
milieubelasting en te bewerkstelligen dat 
tegen 2020 in de EU gemiddeld 10% van 
de overheidsinkomsten of meer wordt 
gegenereerd door milieuheffingen, in lijn 
met de best presterende lidstaten; 
benadrukt dat dit verlagingen mogelijk zal 
maken van andere belastingen zoals die op 
arbeid, het concurrentievermogen zal 
verhogen en een level playing field zal 
creëren;

15. dringt er bij de lidstaten op aan meer 
het accent te gaan leggen op 
milieubelasting, in lijn met de best 
presterende lidstaten; benadrukt dat dit 
verlagingen mogelijk zal maken van andere 
belastingen zoals die op arbeid, het 
concurrentievermogen zal verhogen en een 
level playing field zal creëren;

Or. de

Amendement 188
Jolanta Emilia Hibner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15
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Ontwerpresolutie Amendement

15. dringt er bij de lidstaten op aan meer 
het accent te gaan leggen op 
milieubelasting en te bewerkstelligen dat 
tegen 2020 in de EU gemiddeld 10% van 
de overheidsinkomsten of meer wordt 
gegenereerd door milieuheffingen, in lijn 
met de best presterende lidstaten; 
benadrukt dat dit verlagingen mogelijk zal 
maken van andere belastingen zoals die op 
arbeid, het concurrentievermogen zal 
verhogen en een level playing field zal 
creëren;

15. dringt er, terdege rekening houdend 
met de specifieke situatie in elke economie 
in de EU, bij de lidstaten op aan meer het 
accent te gaan leggen op milieubelasting en 
te bewerkstelligen dat tegen 2020 in de EU 
gemiddeld 10% van de 
overheidsinkomsten of meer wordt 
gegenereerd door milieuheffingen, in lijn 
met de best presterende lidstaten; 
benadrukt dat dit verlagingen mogelijk zal 
maken van andere belastingen zoals die op 
arbeid, het concurrentievermogen zal 
verhogen en een level playing field zal 
creëren;

Or. pl

Amendement 189
Andreas Mölzer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. dringt er bij de lidstaten op aan meer 
het accent te gaan leggen op 
milieubelasting en te bewerkstelligen dat 
tegen 2020 in de EU gemiddeld 10% van 
de overheidsinkomsten of meer wordt 
gegenereerd door milieuheffingen, in lijn 
met de best presterende lidstaten; 
benadrukt dat dit verlagingen mogelijk zal 
maken van andere belastingen zoals die op 
arbeid, het concurrentievermogen zal 
verhogen en een level playing field zal 
creëren;

15. dringt er bij de lidstaten op aan nog 
meer het accent te gaan leggen op 
milieubelasting en te bewerkstelligen dat 
tegen 2020 in de EU het aandeel van de 
overheidsinkomsten uit milieuheffingen
gestaag stijgt, in lijn met de best 
presterende lidstaten; benadrukt dat dit 
verlagingen mogelijk zal maken van andere 
belastingen zoals die op arbeid, het 
concurrentievermogen zal verhogen en 
betere concurrentievoorwaarden zal 
creëren;

Or. de

Amendement 190
Rolandas Paksas
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. dringt er bij de lidstaten op aan meer 
het accent te gaan leggen op 
milieubelasting en te bewerkstelligen dat 
tegen 2020 in de EU gemiddeld 10% van 
de overheidsinkomsten of meer wordt 
gegenereerd door milieuheffingen, in lijn 
met de best presterende lidstaten; 
benadrukt dat dit verlagingen mogelijk zal 
maken van andere belastingen zoals die op 
arbeid, het concurrentievermogen zal 
verhogen en een level playing field zal 
creëren;

15. dringt er bij de lidstaten op aan meer 
het accent te gaan leggen op 
milieubelasting en te bewerkstelligen dat 
tegen 2020 in de EU gemiddeld 10% van 
de overheidsinkomsten of meer wordt 
gegenereerd door milieuheffingen, in lijn 
met de best presterende lidstaten; 
benadrukt dat dit verlagingen mogelijk zal 
maken van andere belastingen zoals die op 
arbeid, het concurrentievermogen zal 
verhogen, een level playing field zal 
creëren en de weg voor technologische 
ontwikkeling zal vrijmaken; 

Or. lt

Amendement 191
Matthias Groote

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. dringt er bij de lidstaten op aan meer 
het accent te gaan leggen op 
milieubelasting en te bewerkstelligen dat 
tegen 2020 in de EU gemiddeld 10% van 
de overheidsinkomsten of meer wordt 
gegenereerd door milieuheffingen, in lijn 
met de best presterende lidstaten; 
benadrukt dat dit verlagingen mogelijk zal 
maken van andere belastingen zoals die op 
arbeid, het concurrentievermogen zal 
verhogen en een level playing field zal 
creëren;

15. dringt er bij de lidstaten op aan meer 
het accent te gaan leggen op 
milieubelasting en te bewerkstelligen dat 
tegen 2020 in de EU gemiddeld 10% van 
de overheidsinkomsten of meer wordt 
gegenereerd door milieuheffingen, in lijn 
met de best presterende lidstaten; is van 
oordeel dat instrument bovendien middels 
indicatoren moet worden gecontroleerd en 
vergeleken; benadrukt dat dit verlagingen 
mogelijk zal maken van andere belastingen 
zoals die op arbeid, het 
concurrentievermogen zal verhogen en een 
level playing field zal creëren;

Or. de
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Amendement 192
Eija-Riitta Korhola

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. dringt er bij de Commissie op aan 
een trapsgewijze benadering te hanteren 
met betrekking tot het gebruik van 
biomassa, waarbij prioriteit wordt gegeven 
aan producten met de hoogst mogelijke 
meerwaarde en hulpbronnenefficiënte 
producten, zoals producten en industriële 
materialen op biologische basis, boven 
bio-energie;

Or. en

Amendement 193
Christofer Fjellner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. acht het belangrijk dat de regels 
voor de milieubelasting zo worden 
opgesteld dat zij de handel niet schaden, 
ten einde ervoor te zorgen dat de 
hulpbronnen zo doeltreffend mogelijk 
worden gebruikt;

Or. sv

Amendement 194
Christofer Fjellner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 ter. dringt er bij de lidstaten op aan het 
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stelsel voor milieubelasting zo op te zetten 
dat verstoringen bij het gebruik van 
schaarse hulpbronnen worden 
voorkomen; is van oordeel dat, wil men 
hulpbronnen efficiënt gebruiken, 
verschillende sectoren die dezelfde 
soorten grondstoffen gebruiken, uniforme 
belastingen moeten hanteren, opdat de 
ene sector niet buitensporig de 
hulpbronnen kan exploiteren die 
efficiënter kunnen worden gebruikt;

Or. sv

Amendement 195
Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. verzoekt de Commissie en lidstaten 
dringend om vóór 2020 te komen met 
concrete plannen voor het geleidelijk 
afschaffen van alle subsidies die het milieu 
schaden;

16. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
dringend om zo snel mogelijk op basis van 
objectieve criteria een duidelijke definitie 
van "subsidies die het milieu schaden" uit 
te werken en vóór 2020 te komen met 
concrete plannen voor het geleidelijk
afschaffen van alle subsidies die het milieu 
schaden;

Or. de

Amendement 196
Andres Perello Rodriguez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. verzoekt de Commissie en lidstaten 
dringend om vóór 2020 te komen met 
concrete plannen voor het geleidelijk 
afschaffen van alle subsidies die het milieu 

16. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
dringend om binnen vijf jaar te komen met 
concrete plannen voor het geleidelijk 
afschaffen van alle subsidies die het milieu 
schaden om ervoor te zorgen dat tegen 



PE485.855v01-00 28/61 AM\895358NL.doc

NL

schaden; 2020 overheidssteun wordt geweigerd aan 
projecten die niet duurzaam zijn;

Or. es

Amendement 197
Bas Eickhout, Satu Hassi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. verzoekt de Commissie en lidstaten 
dringend om vóór 2020 te komen met
concrete plannen voor het geleidelijk 
afschaffen van alle subsidies die het milieu 
schaden;

16. verzoekt de Commissie en lidstaten 
dringend om vóór 2014 concrete plannen
aan te nemen voor het geleidelijk 
afschaffen van alle subsidies die het milieu 
schaden vóór 2020, met inbegrip van 
subsidies die inefficiënt gebruik van 
hernieuwbare hulpbronnen aanmoedigen;

Or. en

Amendement 198
Holger Krahmer, Britta Reimers

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. verzoekt de Commissie en lidstaten 
dringend om vóór 2020 te komen met 
concrete plannen voor het geleidelijk 
afschaffen van alle subsidies die het 
milieu schaden;

16. verzoekt de Commissie en lidstaten 
dringend om te voorzien in een definitie 
van "subsidies die het milieu kunnen
schaden" op basis van objectieve criteria 
en om te komen met plannen met 
betrekking tot de vraag hoe subsidies die 
het milieu kunnen schaden vóór 2020 
geleidelijk kunnen worden afgeschaft, 
waarbij rekening moet worden gehouden 
met alle relevante economische, sociale en 
ecologische effecten;

Or. en
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Amendement 199
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Vittorio Prodi, Marisa Matias, Marita Ulvskog, Kriton 
Arsenis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. verzoekt de Commissie en lidstaten 
dringend om vóór 2020 te komen met 
concrete plannen voor het geleidelijk 
afschaffen van alle subsidies die het milieu 
schaden;

16. verzoekt de Commissie en lidstaten 
dringend om te komen met concrete 
plannen die vóór 2014 moeten worden 
goedgekeurd, voor het geleidelijk 
afschaffen van alle subsidies die het milieu 
schaden vóór 2020;

Or. en

Amendement 200
Horst Schnellhardt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. verzoekt de Commissie en lidstaten 
dringend om vóór 2020 te komen met 
concrete plannen voor het geleidelijk 
afschaffen van alle subsidies die het milieu 
schaden;

16. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
dringend om vóór 2020 te komen met 
concrete plannen voor het geleidelijk 
afschaffen van subsidies die het milieu 
schaden;

Or. de

Amendement 201
Jolanta Emilia Hibner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. verzoekt de Commissie en lidstaten 
dringend om vóór 2020 te komen met 
concrete plannen voor het geleidelijk 
afschaffen van alle subsidies die het 
milieu schaden;

16. Schrappen
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Or. pl

Amendement 202
Vladko Todorov Panayotov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. dringt er bij de lidstaten op aan de 
oprichting van centra voor 
innovatietechnologieën te overwegen om 
de terugwinning, de recycling en het 
hergebruik van bruikbare bestanddelen 
van mijnbouwafval te bevorderen en om 
het eenvoudiger te maken de 
afvalproducten van mijnbouw, die op 
verschillende manieren worden 
opgeslagen, vervolgens te gebruiken in de 
bouw, en deze afvalvoorraden op een 
milieuvriendelijke, veilige manier te 
behandelen;

Or. en

Amendement 203
Gerben-Jan Gerbrandy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. benadrukt dat markten 
hulpbronnenefficiëntie stimuleren indien 
prijzen de werkelijke kosten van gebruikte 
hulpbronnen weerspiegelen;

Or. en

Amendement 204
Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß, Richard Seeber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17
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Ontwerpresolutie Amendement

17. roept de Commissie en lidstaten op om 
de economische waarde van ecosystemen 
te bepalen en om deze waarden tegen 2015 
te integreren in rapportage- en 
boekhoudsystemen;

17. roept de Commissie en de lidstaten op 
om het wetenschappelijk onderzoek ter 
evaluatie van de economische waarde van 
ecosystemen, respectievelijk 
ecosysteemdiensten voortaan intensiever 
te steunen en bovendien na te gaan in 
hoeverre dergelijke waarden tegen 2015 in 
rapportage- en boekhoudsystemen kunnen 
worden geïntegreerd; 

Or. de

Amendement 205
Holger Krahmer, Britta Reimers

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. roept de Commissie en lidstaten op om 
de economische waarde van ecosystemen 
te bepalen en om deze waarden tegen 
2015 te integreren in rapportage- en 
boekhoudsystemen;

17. roept de Commissie en lidstaten op om
een mogelijke beoordeling van de 
economische waarde van ecosystemen
verder te ontwikkelen;

Or. en

Amendement 206
Horst Schnellhardt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. roept de Commissie en lidstaten op om 
de economische waarde van ecosystemen 
te bepalen en om deze waarden tegen 
2015 te integreren in rapportage- en 
boekhoudsystemen;

17. roept de Commissie en de lidstaten op 
om het onderzoek naar 
evaluatiemethoden voor 
ecosysteemdiensten intensiever te 
steunen;

Or. de
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Amendement 207
Jolanta Emilia Hibner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. roept de Commissie en lidstaten op om 
de economische waarde van ecosystemen 
te bepalen en om deze waarden tegen 
2015 te integreren in rapportage- en 
boekhoudsystemen;

Schrappen

Or. pl

Amendement 208
Christa Klaß

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. roept de Commissie en lidstaten op om 
de economische waarde van ecosystemen 
te bepalen en om deze waarden tegen 
2015 te integreren in rapportage- en 
boekhoudsystemen;

17. roept de Commissie en de lidstaten op 
om in sociaal-economische en 
economische rapportagesystemen 
rekening te houden met de economische 
waarde van ecosystemen; 

Or. de

Amendement 209
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. doet een beroep op de Commissie 
om meer de nadruk te leggen op de 
voorlichting van het publiek, met name 
ten aanzien van afvalsortering en het 
juiste gebruik van secundaire 
grondstoffen in het licht van het feit dat 
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de verspreiding van de juiste kennis in de 
samenleving rechtstreeks van invloed is 
op de Europese gewoonten inzake het 
efficiënte gebruik van hulpbronnen; 

Or. lt

Amendement 210
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Karl-Heinz Florenz, Vittorio Prodi, Marisa Matias, 
Kriton Arsenis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. ondersteunt de in de routekaart 
vastgelegde toezegging van de Commissie 
om marktgebaseerde instrumenten te 
ontwikkelen teneinde negatieve externe 
effecten door te berekenen in de 
marktprijzen, zodat deze prijzen de 
werkelijke kosten van het gebruik van 
hulpbronnen en de effecten ervan op het 
milieu weerspiegelen;

Or. en

Amendement 211
Sirpa Pietikäinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. benadrukt het belang van het 
concept van trapsgewijze benutting 
(cascadering) van hulpbronnen en wijst 
erop dat het tevens van belang is dit 
concept te integreren in het 
desbetreffende beleid, teneinde te 
waarborgen dat het potentieel van onze 
schaarse grondstoffen op hiërarchische 
wijze volledig wordt benut;
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Or. en

Amendement 212
Holger Krahmer, Britta Reimers

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. benadrukt dat biodiversiteit essentieel 
is voor het menselijk leven en het welzijn 
van de samenlevingen, zowel direct als 
indirect via de ecosysteemdiensten die zij 
verleent; verwelkomt en steunt de EU-
biodiversiteitsstrategie voor 2020, met 
inbegrip van alle doelstellingen en 
maatregelen ervan; benadrukt het belang 
van het mainstreamen van bescherming 
van de biodiversiteit, ook in het kader van 
een hulpbronnenefficiënt Europa;

18. benadrukt dat biodiversiteit essentieel 
is voor het menselijk leven en het welzijn 
van de samenlevingen, zowel direct als 
indirect via de ecosysteemdiensten die zij 
verleent; verwelkomt en steunt de EU-
biodiversiteitsstrategie voor 2020;
benadrukt het belang van het mainstreamen 
van bescherming van de biodiversiteit, ook 
in het kader van een hulpbronnenefficiënt 
Europa;

Or. en

Amendement 213
Andres Perello Rodriguez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. is derhalve verheugd over het feit 
dat speciale maatregelen zijn opgesteld 
om invasieve soorten in te perken en 
dringt erop aan deze maatregelen 
onverwijld ten uitvoer te leggen, gezien de 
schadelijke gevolgen van dergelijke 
soorten voor de natuurlijke hulpbronnen 
(bodem, bossen, grondwater, enz.);

Or. es

Amendement 214
Richard Seeber
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. benadrukt het belang van water als 
natuurlijke hulpbron die van vitaal belang 
is voor zowel de mens als ecosystemen; 
wijst er nogmaals op dat de 
beschikbaarheid en kwaliteit van veilige 
watervoorraden onder toenemende druk 
staan als gevolg van ontbossing, 
verstedelijking, bevolkingsgroei, 
economische groei en 
klimaatverandering; benadrukt de 
noodzaak van een geïntegreerde 
benadering op meerdere niveaus ten 
aanzien van het beheer van onze 
watervoorraden en wijst met klem op de 
rol van lokale en regionale autoriteiten in 
het kader van het vlaggenschipinitiatief 
voor een hulpbronnenefficiënt Europa;

Or. en

Amendement 215
Christofer Fjellner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. dringt er bij de Commissie op aan 
om tevens de kosten van de milieuschade 
ten gevolge van het landbouw- en 
visserijbeleid van de EU te becijferen en 
bekend te maken;

Or. sv

Amendement 216
Riikka Manner
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. roept de Commissie op om 
proefprojecten te starten met verschillende 
grondstoffen, bijvoorbeeld fosfor, om 
100% hergebruik in 2020 te bereiken; 
benadrukt dat deze proefprojecten directe 
financiering van structuurfondsen dienen te 
ontvangen;

19. roept de Commissie op om 
proefprojecten te starten met verschillende 
grondstoffen, bijvoorbeeld fosfor, om het 
gebruik en de recyclage van fosfor te 
optimaliseren en het lekken in 
watersystemen en het grondwater te 
voorkomen; benadrukt dat deze 
proefprojecten directe financiering van 
structuurfondsen dienen te ontvangen;

Or. fi

Amendement 217
Eija-Riitta Korhola

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. roept de Commissie op om 
proefprojecten te starten met verschillende 
grondstoffen, bijvoorbeeld fosfor, om
100% hergebruik in 2020 te bereiken;
benadrukt dat deze proefprojecten directe 
financiering van structuurfondsen dienen te 
ontvangen;

19. roept de Commissie op om 
proefprojecten te starten met verschillende 
grondstoffen, bijvoorbeeld fosfor, om een 
maximaal hergebruik in 2020 te bereiken;
benadrukt dat deze proefprojecten directe 
financiering van structuurfondsen dienen te 
ontvangen;

Or. en

Amendement 218
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Vittorio Prodi, Marisa Matias, Kriton Arsenis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. roept de Commissie op om
proefprojecten te starten met 
verschillende grondstoffen, bijvoorbeeld 

19. roept de Commissie op om gebruik te 
maken van beste praktijken op het gebied 
van hulpbronnenefficiëntie, bijvoorbeeld
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fosfor, om 100% hergebruik in 2020 te 
bereiken; benadrukt dat deze 
proefprojecten directe financiering van 
structuurfondsen dienen te ontvangen;

op het gebied van fosfor, en om, indien er 
voor bepaalde hulpbronnen nog geen 
beste praktijken bestaan of indien deze 
verbetering behoeven, proefprojecten op 
te zetten voor schaarse hulpbronnen, om
100% hergebruik in 2020 te bereiken;
benadrukt dat deze beste praktijken en
proefprojecten directe financiering van 
structuurfondsen en het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid
dienen te ontvangen;

Or. en

Amendement 219
Horst Schnellhardt, Christa Klaß

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. roept de Commissie op om 
proefprojecten te starten met verschillende 
grondstoffen, bijvoorbeeld fosfor, om 
100% hergebruik in 2020 te bereiken; 
benadrukt dat deze proefprojecten directe 
financiering van structuurfondsen dienen te 
ontvangen;

19. roept de Commissie op om 
proefprojecten te starten met verschillende 
grondstoffen, bijvoorbeeld fosfor, om een 
zo hoog mogelijk en in verhouding tot de 
middelen zinvol percentage hergebruik in 
2020 te bereiken; benadrukt dat deze 
proefprojecten directe financiering van 
structuurfondsen dienen te ontvangen;

Or. de

Amendement 220
Jolanta Emilia Hibner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. roept de Commissie op om 
proefprojecten te starten met verschillende 
grondstoffen, bijvoorbeeld fosfor, om 
100% hergebruik in 2020 te bereiken; 
benadrukt dat deze proefprojecten directe 
financiering van structuurfondsen dienen te 

19. roept de Commissie op om passende 
criteria op te stellen en proefprojecten te 
starten met verschillende grondstoffen, 
bijvoorbeeld fosfor, om 100% hergebruik 
in 2020 te bereiken; benadrukt dat deze 
proefprojecten directe financiering van 



PE485.855v01-00 38/61 AM\895358NL.doc

NL

ontvangen; structuurfondsen dienen te ontvangen;

Or. pl

Amendement 221
Rovana Plumb

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. roept de Commissie op om 
proefprojecten te starten met verschillende 
grondstoffen, bijvoorbeeld fosfor, om 
100% hergebruik in 2020 te bereiken; 
benadrukt dat deze proefprojecten directe 
financiering van structuurfondsen dienen te 
ontvangen;

19. roept de Commissie op om 
proefprojecten te starten met verschillende 
grondstoffen om een 
hergebruikspercentage van 100% in 2020
te bereiken; benadrukt dat deze 
proefprojecten directe financiering van 
structuurfondsen dienen te ontvangen;

Or. ro

Amendement 222
Karl-Heinz Florenz, Richard Seeber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. benadrukt het belang van duurzame 
landbouw, veranderingen van 
eetgewoonten om de inname van proteïne 
bij dieren te verminderen en het 
verminderen van ingevoerd landgebruik;

20. benadrukt het belang van duurzame 
landbouw en het verminderen van 
ingevoerd landgebruik; vestigt in dit 
verband de aandacht op het feit dat de 
consumenten uitgebreid moeten worden 
voorgelicht over de voordelen van een 
gezonde en evenwichtige voeding, die 
gebaseerd is op regionale en 
seizoenslevensmiddelen van hoge 
kwaliteit;

Or. de
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Amendement 223
Oreste Rossi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. benadrukt het belang van duurzame 
landbouw, veranderingen van 
eetgewoonten om de inname van proteïne 
bij dieren te verminderen en het 
verminderen van ingevoerd landgebruik;

20. benadrukt het belang van duurzame 
landbouw en van het verminderen van 
ingevoerd landgebruik;

Or. it

Amendement 224
Oreste Rossi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. benadrukt het belang van duurzame 
landbouw, veranderingen van 
eetgewoonten om de inname van proteïne 
bij dieren te verminderen en het 
verminderen van ingevoerd landgebruik;

20. benadrukt het belang van duurzame 
landbouw, verbeteringen van 
eetgewoonten en het verminderen van 
ingevoerd landgebruik;

Or. it

Amendement 225
Daciana Octavia Sârbu, Judith A. Merkies

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. benadrukt het belang van duurzame 
landbouw, veranderingen van 
eetgewoonten om de inname van proteïne 
bij dieren te verminderen en het 

20. benadrukt het belang van duurzame 
landbouw, veranderingen van 
eetgewoonten om de inname van proteïne 
bij dieren te verminderen en het 
verminderen van ingevoerd landgebruik;
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verminderen van ingevoerd landgebruik; dringt aan op concretere maatregelen om 
verspilling van voedsel tegen te gaan, 
aangezien dit tevens de behoefte aan 
water in de landbouw zou verminderen, 
zodat de onderling met elkaar verweven 
problemen van voedselzekerheid en 
waterzekerheid worden aangepakt;

Or. en

Amendement 226
Oreste Rossi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. benadrukt het belang van duurzame 
landbouw, veranderingen van 
eetgewoonten om de inname van proteïne 
bij dieren te verminderen en het 
verminderen van ingevoerd landgebruik;

20. benadrukt het belang van duurzame 
landbouw en van veranderingen van 
eetgewoonten om de inname van proteïne 
bij dieren te verminderen; 

Or. it

Amendement 227
Riikka Manner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. benadrukt het belang van duurzame 
landbouw, veranderingen van 
eetgewoonten om de inname van proteïne 
bij dieren te verminderen en het 
verminderen van ingevoerd landgebruik;

20. benadrukt het belang van duurzame 
landbouw en het verminderen van 
ingevoerd landgebruik;

Or. fi

Amendement 228
Bas Eickhout, Satu Hassi



AM\895358NL.doc 41/61 PE485.855v01-00

NL

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. benadrukt het belang van duurzame 
landbouw, veranderingen van 
eetgewoonten om de inname van proteïne 
bij dieren te verminderen en het 
verminderen van ingevoerd landgebruik;

20. benadrukt het belang van duurzame 
landbouw en veranderingen van 
eetgewoonten om de inname van proteïne 
bij dieren te verminderen, hetgeen leidt tot
het verminderen van ingevoerd 
landgebruik en beperking van de 
koolstofvoetafdruk (carbon footprint) van 
Europa;

Or. en

Amendement 229
Holger Krahmer, Britta Reimers

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. benadrukt het belang van duurzame 
landbouw, veranderingen van 
eetgewoonten om de inname van proteïne 
bij dieren te verminderen en het 
verminderen van ingevoerd landgebruik;

20. benadrukt het belang van duurzame 
landbouw, voorlichting van consumenten 
over de voordelen van een gezond 
uitgebalanceerd dieet dat bestaat uit 
regionale en seizoensgebonden 
landbouwproducten van hoge kwaliteit en
het verminderen van ingevoerd 
landgebruik;

Or. en

Amendement 230
Horst Schnellhardt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. benadrukt het belang van duurzame 
landbouw, veranderingen van 
eetgewoonten om de inname van proteïne 

20. benadrukt het belang van duurzame 
landbouw;
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bij dieren te verminderen en het 
verminderen van ingevoerd landgebruik;

Or. de

Amendement 231
Kriton Arsenis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. benadrukt het belang van duurzame 
landbouw, veranderingen van 
eetgewoonten om de inname van proteïne 
bij dieren te verminderen en het 
verminderen van ingevoerd landgebruik;

20. benadrukt het belang van duurzame 
landbouw, weidebouw, waterefficiënte 
graasmethoden, veranderingen van 
eetgewoonten om de inname van proteïne 
bij dieren te verminderen en het 
verminderen van ingevoerd landgebruik;

Or. en

Amendement 232
Andreas Mölzer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. benadrukt het belang van duurzame 
landbouw, veranderingen van 
eetgewoonten om de inname van proteïne 
bij dieren te verminderen en het
verminderen van ingevoerd landgebruik;

20. benadrukt het belang van duurzame 
landbouw, alsmede van veranderingen van 
eetgewoonten om een groter beroep te 
doen op regionaal aangeboden 
levensmiddelen en producten ten einde 
aldus ook het vervoer en het ingevoerd
landgebruik te verminderen;

Or. de

Amendement 233
Esther de Lange

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20
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Ontwerpresolutie Amendement

20. benadrukt het belang van duurzame 
landbouw, veranderingen van 
eetgewoonten om de inname van proteïne 
bij dieren te verminderen en het 
verminderen van ingevoerd landgebruik;

20. benadrukt het belang van duurzame 
landbouw, en het belang van duurzame 
eiwitconsumptie; wijst in dit kader 
bijvoorbeeld op de lagere CO2-voetafdruk 
van in Europa geproduceerd vlees ten 
opzichte van vlees geïmporteerd uit derde 
landen;

Or. nl

Amendement 234
Christa Klaß

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. benadrukt het belang van duurzame 
landbouw, veranderingen van 
eetgewoonten om de inname van proteïne 
bij dieren te verminderen en het 
verminderen van ingevoerd landgebruik;

20. benadrukt het belang van duurzame 
landbouw en de betekenis ervan voor het 
natuur en het milieu; dringt aan op het 
verminderen van de bodemverzegeling en 
het landgebruik;

Or. de

Amendement 235
Nick Griffin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. benadrukt het belang van duurzame 
landbouw, veranderingen van 
eetgewoonten om de inname van proteïne 
bij dieren te verminderen en het 
verminderen van ingevoerd landgebruik;

20. benadrukt het belang van duurzame 
landbouw, met name gezien het mogelijke 
effect van piekolie op de 
geïndustrialiseerde voedselproductie, en 
van veranderingen van eetgewoonten om 
de inname van proteïne bij dieren te 
verminderen en het verminderen van 
ingevoerd landgebruik;

Or. en
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Amendement 236
Andres Perello Rodriguez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. wijst op de noodzaak een 
communautair karakter te verlenen aan 
maatregelen ter bescherming van de 
bodem en dringt derhalve andermaal aan 
op het doorbreken van de impasse bij de 
goedkeuring van de kaderrichtlijn inzake 
de bodem;

Or. es

Amendement 237
Riikka Manner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. vestigt de aandacht op de rol van 
hernieuwbare natuurlijke hulpbronnen, 
zoals bossen, voor het efficiënte gebruik 
van de hulpbronnen; verzoekt de 
Commissie om het gebruik van 
hernieuwbare, biologische, recycleerbare 
en milieuvriendelijke grondstoffen en 
andere stoffen te stimuleren; wijst er met 
name op dat de aanwending van 
koolstofarme hernieuwbare grondstoffen, 
zoals hout, in de bouw tot een efficiënt 
gebruik van hulpbronnen leidt;

Or. fi

Amendement 238
Bas Eickhout, Satu Hassi
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. gelooft dat de bewustwording 
onder consumenten een cruciale rol speelt 
bij de verbetering van 
hulpbronnenefficiëntie in de 
voedselconsumptie en ondersteunt 
initiatieven op lokaal, nationaal en EU-
niveau om duurzamere 
voedselconsumptiepatronen te 
bevorderen, zoals vaste vegetarische 
dagen;

Or. en

Amendement 239
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Marita Ulvskog, Kriton Arsenis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. benadrukt dat het verlies van 
nutriënten aan het milieu via 
landbouwproductie ernstige externe 
schade toebrengt aan ecosystemen, de 
volksgezondheid en het klimaat; dringt er 
bij de Commissie op aan moderne 
technieken voor nutriëntenbeheer te 
introduceren teneinde het verlies van 
nutriënten bij intensievere productie te 
beperken;

Or. en

Amendement 240
Christa Klaß

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. wijst erop dat meer dan 20% van 
de levensmiddelen als afval wordt
verwijderd en dringt aan op gerichte 
maatregelen om de verspilling in te 
perken; wijst erop dat aldus niet alleen 
levensmiddelen worden verspild, maar 
ook hulpbronnen voor het bereiden van 
levensmiddelen en verpakkingen;

Or. de

Amendement 241
Karl-Heinz Florenz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. herhaalt het belang van een pakket van 
samenhangende, meetbare en duidelijke 
doelstellingen per sector, met inbegrip van 
een algehele doelstelling, om de visie en 
mijlpalen van het stappenplan te 
implementeren; roept de Commissie op 
uiterlijk in 2013 met een concreet voorstel 
te komen voor dergelijke doelstellingen 
voor de om te verzekeren dat al het EU-
beleid overeenkomt met de gestelde 
doelen; overweegt dat de mijlpalen die in 
het stappenplan staan, gezien moeten 
worden als doelstellingen tot meer 
getailleerde doelen zijn vastgesteld; roept 
lidstaten op om overeenkomstige doelen in 
hun eigen 
hulpbronnenefficiëntiestrategieën te 
integreren;

21. herhaalt het belang van een pakket van 
samenhangende, meetbare en duidelijke 
doelstellingen per sector, met inbegrip van 
een algehele doelstelling, om de visie en 
doelstellingen van het stappenplan te 
implementeren; wijst echter op het 
complexe karakter van de kwestie en de in 
dit verband absoluut vereiste 
wetenschappelijke beoordeling van 
dergelijke stappen; roept de Commissie op 
in samenwerking met de wetenschap 
onverwijld indicatoren uit te werken en in 
te voeren als basis voor een later concreet 
voorstel voor doelstellingen voor de EU; is 
bovendien van oordeel dat ervoor moet 
worden gezorgd dat al het EU-beleid 
overeenkomt met de gestelde doelen; roept 
lidstaten op om overeenkomstige doelen in 
hun eigen 
hulpbronnenefficiëntiestrategieën te 
integreren;

Or. de
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Amendement 242
Oreste Rossi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. herhaalt het belang van een pakket van 
samenhangende, meetbare en duidelijke 
doelstellingen per sector, met inbegrip van 
een algehele doelstelling, om de visie en 
mijlpalen van het stappenplan te 
implementeren; roept de Commissie op 
uiterlijk in 2013 met een concreet voorstel 
te komen voor dergelijke doelstellingen 
voor de EU om te verzekeren dat al het 
EU-beleid overeenkomt met de gestelde
doelen; overweegt dat de mijlpalen die in 
het stappenplan staan, gezien moeten 
worden als doelstellingen tot meer 
getailleerde doelen zijn vastgesteld; roept 
lidstaten op om overeenkomstige doelen in 
hun eigen 
hulpbronnenefficiëntiestrategieën te 
integreren;

21. herhaalt het belang van een pakket van 
samenhangende, meetbare, duidelijke en 
daadwerkelijk haalbare algemene 
doelstellingen, met inbegrip van een 
algehele doelstelling, om de visie en 
mijlpalen van het stappenplan te 
implementeren; roept de Commissie op 
ervoor te zorgen dat al het EU-beleid 
overeenkomt met deze doelen; roept de
lidstaten op om overeenkomstige doelen in 
hun eigen 
hulpbronnenefficiëntiestrategieën te 
integreren;

Or. it

Amendement 243
Bas Eickhout, Satu Hassi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. herhaalt het belang van een pakket van 
samenhangende, meetbare en duidelijke 
doelstellingen per sector, met inbegrip van 
een algehele doelstelling, om de visie en 
mijlpalen van het stappenplan te 
implementeren; roept de Commissie op 
uiterlijk in 2013 met een concreet voorstel 
te komen voor dergelijke doelstellingen 
voor de om te verzekeren dat al het EU-

21. herhaalt het belang van een pakket van 
samenhangende, meetbare en duidelijke 
doelstellingen per sector, evenals 
specifieke doelstellingen per land en
algehele EU-doelstellingen, om de visie en 
mijlpalen van het stappenplan te 
implementeren; roept de Commissie op 
uiterlijk in 2013 met een concreet voorstel 
te komen voor dergelijke doelstellingen 
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beleid overeenkomt met de gestelde 
doelen; overweegt dat de mijlpalen die in 
het stappenplan staan, gezien moeten 
worden als doelstellingen tot meer 
getailleerde doelen zijn vastgesteld; roept 
lidstaten op om overeenkomstige doelen in 
hun eigen 
hulpbronnenefficiëntiestrategieën te 
integreren;

voor de om te verzekeren dat al het EU-
beleid overeenkomt met de gestelde 
doelen; overweegt dat de mijlpalen die in 
het stappenplan staan, gezien moeten 
worden als doelstellingen tot meer 
getailleerde doelen zijn vastgesteld; roept 
lidstaten op om overeenkomstige doelen in 
hun eigen 
hulpbronnenefficiëntiestrategieën te 
integreren;

Or. en

Amendement 244
Eija-Riitta Korhola

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. herhaalt het belang van een pakket van 
samenhangende, meetbare en duidelijke 
doelstellingen per sector, met inbegrip van 
een algehele doelstelling, om de visie en 
mijlpalen van het stappenplan te 
implementeren; roept de Commissie op 
uiterlijk in 2013 met een concreet voorstel 
te komen voor dergelijke doelstellingen 
voor de om te verzekeren dat al het EU-
beleid overeenkomt met de gestelde 
doelen; overweegt dat de mijlpalen die in 
het stappenplan staan, gezien moeten 
worden als doelstellingen tot meer 
getailleerde doelen zijn vastgesteld; roept 
lidstaten op om overeenkomstige doelen in 
hun eigen 
hulpbronnenefficiëntiestrategieën te 
integreren;

21. herhaalt het belang van een pakket van 
samenhangende, realistische, meetbare
mijlpalen voor sectoren, met inbegrip van 
een algehele doelstelling, om de visie en 
mijlpalen van het stappenplan te 
implementeren; roept de Commissie op 
uiterlijk in 2013 met een concreet voorstel 
te komen voor dergelijke doelstellingen 
voor de om te verzekeren dat al het EU-
beleid overeenkomt met de gestelde 
doelen; overweegt dat de mijlpalen die in 
het stappenplan staan, gezien moeten 
worden als doelstellingen tot meer 
getailleerde doelen zijn vastgesteld; roept 
lidstaten op om overeenkomstige doelen in 
hun eigen 
hulpbronnenefficiëntiestrategieën te 
integreren;

Or. en

Amendement 245
Holger Krahmer, Britta Reimers

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21
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Ontwerpresolutie Amendement

21. herhaalt het belang van een pakket 
van samenhangende, meetbare en 
duidelijke doelstellingen per sector, met 
inbegrip van een algehele doelstelling, om
de visie en mijlpalen van het stappenplan 
te implementeren; roept de Commissie op
uiterlijk in 2013 met een concreet voorstel 
te komen voor dergelijke doelstellingen 
voor de om te verzekeren dat al het EU-
beleid overeenkomt met de gestelde 
doelen; overweegt dat de mijlpalen die in 
het stappenplan staan, gezien moeten 
worden als doelstellingen tot meer 
getailleerde doelen zijn vastgesteld; roept 
lidstaten op om overeenkomstige doelen in 
hun eigen 
hulpbronnenefficiëntiestrategieën te 
integreren;

21. benadrukt dat ondernemingen ten 
aanzien van hulpbronnenefficiëntie een 
groot en permanent eigenbelang hebben 
en zelf het beste weten hoe ze hun 
hulpbronnenefficiëntie kunnen 
verbeteren; dringt er derhalve bij de 
Commissie op geen verplichte 
streefdoelen met betrekking tot 
hulpbronnenefficiëntie op te leggen; 

Or. en

Amendement 246
Richard Seeber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. herhaalt het belang van een pakket van 
samenhangende, meetbare en duidelijke 
doelstellingen per sector, met inbegrip van 
een algehele doelstelling, om de visie en 
mijlpalen van het stappenplan te 
implementeren; roept de Commissie op 
uiterlijk in 2013 met een concreet voorstel 
te komen voor dergelijke doelstellingen 
voor de om te verzekeren dat al het EU-
beleid overeenkomt met de gestelde 
doelen; overweegt dat de mijlpalen die in 
het stappenplan staan, gezien moeten 
worden als doelstellingen tot meer 
getailleerde doelen zijn vastgesteld; roept 
lidstaten op om overeenkomstige doelen in 
hun eigen 

21. herhaalt het belang van een pakket van 
samenhangende, meetbare en duidelijke 
doelstellingen per sector, met inbegrip van 
een algehele doelstelling, om de visie en 
mijlpalen van het stappenplan te 
implementeren; roept de Commissie op 
uiterlijk in 2013 met een concreet voorstel 
te komen voor dergelijke doelstellingen 
voor de om te verzekeren dat al het EU-
beleid overeenkomt met de gestelde 
doelen; roept lidstaten op om 
overeenkomstige doelen in hun eigen 
hulpbronnenefficiëntiestrategieën te 
integreren;
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hulpbronnenefficiëntiestrategieën te 
integreren;

Or. de

Amendement 247
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. herhaalt het belang van een pakket van 
samenhangende, meetbare en duidelijke
doelstellingen per sector, met inbegrip van 
een algehele doelstelling, om de visie en 
mijlpalen van het stappenplan te 
implementeren; roept de Commissie op
uiterlijk in 2013 met een concreet voorstel
te komen voor dergelijke doelstellingen
voor de om te verzekeren dat al het EU-
beleid overeenkomt met de gestelde 
doelen; overweegt dat de mijlpalen die in 
het stappenplan staan, gezien moeten 
worden als doelstellingen tot meer 
getailleerde doelen zijn vastgesteld; roept 
lidstaten op om overeenkomstige doelen in 
hun eigen 
hulpbronnenefficiëntiestrategieën te 
integreren;

21. herhaalt het belang van een pakket van 
samenhangende, meetbare en duidelijke
indicatoren per sector, met inbegrip van 
een kernindicator, om de visie en 
mijlpalen van het stappenplan te 
implementeren; roept de Commissie op een 
concreet voorstel voor dergelijke
indicatoren voor de EU in te dienen tegen 
ten laatste 2013 om te verzekeren dat al 
het EU-beleid overeenkomt met de
uiteengezette visie; roept lidstaten op om 
overeenkomstige indicatoren in hun eigen 
hulpbronnenefficiëntiestrategieën te 
integreren;

Or. en

Amendement 248
Richard Seeber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. dringt er bij de Commissie op aan 
de volledige tenuitvoerlegging van de 
bestaande wetgeving af te dwingen, met 
name voor wat betreft de wetgeving op het 
gebied van water, zodat alle kansen zo 
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volledig mogelijk worden benut;

Or. en

Amendement 249
Karin Kadenbach

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. gelooft dat de bewustwording 
onder consumenten van cruciaal belang is 
voor de verwezenlijking van 
hulpbronnenefficiëntie in de 
voedselconsumptie en is een warm 
voorstander van initiatieven op lokaal, 
nationaal en EU-niveau die zijn gericht 
op de bevordering van duurzamere 
voedselconsumptiepatronen, zoals 
"Donderdag Veggiedag" in België; 

Or. en

Amendement 250
Sirpa Pietikäinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om een 
hulpbronnenboekhouding uit te werken 
en in te voeren, die vervolgens moet 
worden geïntegreerd in alle hoofdstukken 
van de EU-begroting en de nationale 
begrotingen (telkens onder de 
desbetreffende activiteit), die weer 
opgedeeld kunnen worden in artikelen en 
zo nodig weer in posten;

Or. en
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Amendement 251
Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. verzoekt de Commissie dringend om 
krachtige en eenvoudig te begrijpen 
indicatoren vast te stellen, gebaseerd op 
geïntegreerde boekhoudinstrumenten, om 
de voortgang met betrekking tot de 
streefdoelen te meten.

22. verzoekt de Commissie dringend om 
krachtige en eenvoudig te begrijpen 
indicatoren vast te stellen, die zijn 
gebaseerd op geïntegreerde 
boekhoudinstrumenten en die in heel 
Europa eenvormig en duidelijk worden 
vastgelegd, om de voortgang met 
betrekking tot de streefdoelen te meten.

Or. de

Amendement 252
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. verzoekt de Commissie dringend om 
krachtige en eenvoudig te begrijpen 
indicatoren vast te stellen, gebaseerd op 
geïntegreerde boekhoudinstrumenten, om 
de voortgang met betrekking tot de 
streefdoelen te meten.

22. verzoekt de Commissie dringend om 
krachtige en eenvoudig te begrijpen 
indicatoren vast te stellen, gebaseerd op 
geïntegreerde boekhoudinstrumenten, om 
de voortgang met betrekking tot de 
streefdoelen te meten; meent dat deze 
indicatoren het mogelijk moeten maken 
de omvang en aard van de hulpbronnen 
die in de economie worden ingebracht, te 
meten en het probleem van de schaarste 
in zijn economische, geostrategische en 
ecologische aspecten aan te pakken;

Or. fr

Amendement 253
Bas Eickhout, Satu Hassi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22
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Ontwerpresolutie Amendement

22. verzoekt de Commissie dringend om 
krachtige en eenvoudig te begrijpen 
indicatoren vast te stellen, gebaseerd op 
geïntegreerde boekhoudinstrumenten, om 
de voortgang met betrekking tot de 
streefdoelen te meten.

22. verzoekt de Commissie dringend om de 
bodemvoetafdruk, de watervoetafdruk, de 
grondstoffenvoetafdruk en de 
koolstofvoetafdruk te gebruiken als
krachtige en eenvoudig te begrijpen 
indicatoren, om de voortgang met 
betrekking tot de streefdoelen te meten;

Or. en

Amendement 254
Sirpa Pietikäinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. verzoekt de Commissie dringend om 
krachtige en eenvoudig te begrijpen 
indicatoren vast te stellen, gebaseerd op 
geïntegreerde boekhoudinstrumenten, om 
de voortgang met betrekking tot de 
streefdoelen te meten.

22. verzoekt de Commissie dringend om 
krachtige en eenvoudig te begrijpen 
indicatoren vast te stellen, gebaseerd op 
geïntegreerde boekhoudinstrumenten, om 
de voortgang met betrekking tot de 
streefdoelen te meten en teneinde een 
groep van vaste kernindicatoren voor 
hulpbronnen te creëren die bindend zijn 
voor zowel particuliere als 
overheidsactoren;

Or. en

Amendement 255
Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. steunt het voorstel van de Commissie 
om een "lead indicator" vast te stellen, 
naast een pakket indicatoren voor land, 
water, grondstoffen en koolstof; 
onderstreept dat die indicatoren gebaseerd 

23. steunt het voorstel van de Commissie 
om een "lead indicator" vast te stellen en 
onverwijld in te voeren, die uit een reeks
indicatoren voor land, water, grondstoffen 
en koolstof is samengesteld; onderstreept 
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moeten zijn op een voetafdrukaanpak die 
rekening houdt met de volledige 
levenscyclusimpact; 

dat die allesomvattende en op 
wetenschappelijke inzichten gestoelde
indicatoren gebaseerd moeten zijn op een 
voetafdrukaanpak die rekening houdt met 
de volledige levenscyclusimpact en de 
volledige waardeketen;

Or. de

Amendement 256
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. steunt het voorstel van de Commissie 
om een "lead indicator" vast te stellen, 
naast een pakket indicatoren voor land, 
water, grondstoffen en koolstof; 
onderstreept dat die indicatoren gebaseerd 
moeten zijn op een voetafdrukaanpak die 
rekening houdt met de volledige 
levenscyclusimpact;

23. steunt het voorstel van de Commissie 
om een "lead indicator" vast te stellen, 
naast een pakket indicatoren voor land, 
water, grondstoffen en koolstof; 
onderstreept dat die indicatoren gebaseerd 
moeten zijn op een voetafdrukaanpak die 
rekening houdt met de volledige 
levenscyclusimpact, waartoe de verborgen 
stromen behoren, dat wil zeggen de 
mogelijke overdracht van milieudruk 
buiten de EU en de verlegging van de 
schaarste en afhankelijkheid;

Or. fr

Amendement 257
Bas Eickhout, Satu Hassi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. steunt het voorstel van de Commissie 
om een "lead indicator" vast te stellen, 
naast een pakket indicatoren voor land, 
water, grondstoffen en koolstof;
onderstreept dat die indicatoren gebaseerd 
moeten zijn op een voetafdrukaanpak die 
rekening houdt met de volledige 

23. steunt het voorstel van de Commissie 
om een pakket indicatoren vast te stellen 
voor land, water, grondstoffen en koolstof
en dringt erop aan voor deze vier 
consumptiegestuurde indicatoren de 
bodemvoetafdruk, de watervoetafdruk, de 
grondstoffenvoetafdruk en de 
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levenscyclusimpact; koolstofvoetafdruk te nemen, welke zijn 
gebaseerd op het totale effect van de 
levenscyclus, waarin ook de verborgen 
stromen zijn opgenomen evenals de 
eventuele verplaatsing van gevolgen voor 
het milieu naar buiten de EU;
waarschuwt dat de indicator met 
betrekking tot de productiviteit van 
hulpbronnen niet de vereiste informatie 
levert en dat deze indicator niet moet 
worden geselecteerd uitsluitend omdat de 
gegevens reeds voorhanden zijn;

Or. en

Amendement 258
Holger Krahmer, Britta Reimers

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. steunt het voorstel van de Commissie 
om een "lead indicator" vast te stellen, 
naast een pakket indicatoren voor land, 
water, grondstoffen en koolstof;
onderstreept dat die indicatoren gebaseerd 
moeten zijn op een voetafdrukaanpak die 
rekening houdt met de volledige 
levenscyclusimpact;

23. steunt het voorstel van de Commissie 
om in overleg met alle belanghebbenden
een niet-bindende kernindicator voor 
hulpbronnenefficiëntie vast te stellen, 
naast een pakket indicatoren voor land, 
water, grondstoffen en koolstof; herhaalt 
dat deze indicatoren gebaseerd moeten zijn 
op een robuuste, consistente, duidelijke en 
algemeen aanvaarde methodologie; 
onderstreept dat zij alleen kunnen worden 
gebaseerd op een internationaal 
consistente voetafdrukaanpak die rekening 
houdt met de volledige levenscyclusimpact
wanneer dit niet leidt tot disproportionele 
aanvullende kosten voor de private sector, 
met name voor kleine en middelgrote 
ondernemingen;

Or. en

Amendement 259
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Kriton Arsenis
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. steunt het voorstel van de Commissie 
om een "lead indicator" vast te stellen, 
naast een pakket indicatoren voor land, 
water, grondstoffen en koolstof;
onderstreept dat die indicatoren gebaseerd 
moeten zijn op een voetafdrukaanpak die
rekening houdt met de volledige 
levenscyclusimpact;

23. steunt het voorstel van de Commissie 
om een pakket indicatoren vast te stellen 
voor land, water, grondstoffen en koolstof;
dringt er bij de Commissie op aan te 
waarborgen dat voor deze vier 
consumptiegestuurde indicatoren de 
bodemvoetafdruk, de watervoetafdruk, de 
grondstoffenvoetafdruk en de 
koolstofvoetafdruk worden genomen, 
zodat ook rekening wordt gehouden met 
de verborgen stromen en de eventuele 
verplaatsing van gevolgen voor het milieu 
naar derde landen;

Or. en

Amendement 260
Rovana Plumb

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. doet een beroep op de Commissie 
om tegen 2013 de criteria vast te leggen 
waaraan specifieke stoffen of voorwerpen 
moeten voldoen om als bijproduct en niet 
als afval te worden beschouwd, opdat de 
leidraden worden gegeven die de lidstaten 
moeten volgen bij het proces ter 
ondersteuning van het vrije verkeer van 
goederen en ter opheffing van de 
ongelijkheden en belemmeringen bij de 
behandeling van economische subjecten; 

Or. ro

Amendement 261
Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. onderstreept dat specifieke indicatoren 
voor hulpbronnenefficiëntie cruciaal zijn 
op alle beleidsgebieden en roept de 
Commissie op om indicatoren voor 
hulpbronnenefficiëntie in al haar 
impactbepalingen te integreren;

24. onderstreept dat specifieke indicatoren 
voor hulpbronnenefficiëntie cruciaal zijn 
op alle beleidsgebieden en roept de 
Commissie op om indicatoren voor 
hulpbronnenefficiëntie in al haar 
impactbepalingen te integreren; is 
bovendien van oordeel dat ook een 
controle van het concurrentievermogen, 
zoals gepland in de mededeling van de 
Commissie (COM(2010) 614, een 
verplicht onderdeel van elke 
effectbeoordeling zou moeten zijn;

Or. de

Amendement 262
Jolanta Emilia Hibner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. onderstreept dat specifieke indicatoren 
voor hulpbronnenefficiëntie cruciaal zijn 
op alle beleidsgebieden en roept de 
Commissie op om indicatoren voor 
hulpbronnenefficiëntie in al haar 
impactbepalingen te integreren;

24. onderstreept dat specifieke indicatoren 
voor hulpbronnenefficiëntie, waarvan de 
Commissie een lijst moet geven, cruciaal 
zijn op alle beleidsgebieden en roept de 
Commissie op om indicatoren voor 
hulpbronnenefficiëntie in al haar 
impactbepalingen te integreren;

Or. pl

Amendement 263
Bas Eickhout, Satu Hassi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

24 bis. verzoekt de Commissie al het EU-
beleid te door te lichten en onder meer de 
nationale actieplannen voor 
hernieuwbare energie en het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid te 
beoordelen, met betrekking tot het effect 
ervan op grondstoffenefficiëntie; 

Or. en

Amendement 264
Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. is van mening dat de 7e MAP gericht 
moet zijn op het verwezenlijken van de 
visie en mijlpalen van het stappenplan op 
weg naar een hulpbronnenefficiënt Europa;

25. is van mening dat de 7e MAP gericht 
moet zijn op het verwezenlijken van de 
visie van het stappenplan op weg naar een 
hulpbronnenefficiënt Europa;

Or. de

Amendement 265
Gerben-Jan Gerbrandy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. is van mening dat de 7e MAP gericht
moet zijn op het verwezenlijken van de 
visie en mijlpalen van het stappenplan op 
weg naar een hulpbronnenefficiënt Europa;

25. is van mening dat het 7e MAP moet
voorzien in het juiste beleidskader om de 
visie, de mijlpalen en de streefdoelen van 
het stappenplan op weg naar een 
hulpbronnenefficiënt Europa te 
verwezenlijken;

Or. en
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Amendement 266
Jo Leinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. is van mening dat de 7e MAP gericht 
moet zijn op het verwezenlijken van de 
visie en mijlpalen van het stappenplan op 
weg naar een hulpbronnenefficiënt Europa;

25. is van mening dat het 7e MAP gericht 
moet zijn op het verwezenlijken van de 
visie en mijlpalen van het stappenplan op 
weg naar een hulpbronnenefficiënt Europa
en op het dienovereenkomstig omzetten 
van deze mijlpalen in streefdoelen;

Or. en

Amendement 267
Richard Seeber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. is van mening dat de 7e MAP gericht 
moet zijn op het verwezenlijken van de 
visie en mijlpalen van het stappenplan op 
weg naar een hulpbronnenefficiënt Europa;

25. is van mening dat de 7e MAP ook 
gericht moet zijn op het verwezenlijken 
van de visie en mijlpalen van het 
stappenplan op weg naar een 
hulpbronnenefficiënt Europa;

Or. de

Amendement 268
Riikka Manner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

25 bis. meent dat een efficiënt gebruik van 
hulpbronnen vaak wordt belemmerd door 
omslachtige administratieve procedures;
doet een beroep op de Commissie om de 
vergunningsprocedures te vereenvoudigen 
ten einde de optimale invoering van een 



PE485.855v01-00 60/61 AM\895358NL.doc

NL

efficiënt gebruik van hulpbronnen 
mogelijk te maken; 

Or. fi

Amendement 269
Riikka Manner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. benadrukt dat EU-eco-innovatie betere 
hulpbronnenefficiëntie buiten onze grenzen 
stimuleert, en zodoende de exploitatie van 
mondiale grondstoffen vermindert; 
verzoekt lidstaten daarom dringend om hun 
nationale hulpbronnenefficiëntiestrategieën 
te verstevigen en hun kennis op een 
mondiaal forum als de Rio+20-top te 
delen;

26. benadrukt dat EU-eco-innovatie betere 
hulpbronnenefficiëntie buiten onze grenzen 
stimuleert, en zodoende de exploitatie van 
mondiale grondstoffen vermindert; 
verzoekt lidstaten daarom dringend om hun 
nationale hulpbronnenefficiëntiestrategieën 
te verstevigen en hun kennis op een 
mondiaal forum als de Rio+20-top te 
delen; is van oordeel dat de snel groeiende 
wereldwijde consumptie en de slinkende 
grondstofvoorraden investeringen in de 
mondiale hulpbronnenefficiëntie vergen;

Or. fi

Amendement 270
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Marita Ulvskog, Kriton Arsenis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

26 bis. verwelkomt het initiatief van de 
Commissie met betrekking tot de 
transparantierichtlijn naar aanleiding van 
de Amerikaanse Dodd-Frank bill, en 
dringt er bij de Commissie op aan om in 
dit initiatief tevens duurzaamheidscriteria 
op te nemen; 

Or. en
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Amendement 271
Rovana Plumb

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

26 bis. is van oordeel dat een 
hulpbronnenefficiënt Europa een passend 
kader is voor het scheppen van groene 
banen voor iedereen, zonder 
discriminatie;

Or. ro

Amendement 272
Rovana Plumb

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

26 ter. doet een beroep op de Commissie 
en de lidstaten om de voorlichting van het 
publiek en onderwijsprogramma's te 
ontwikkelen, die erop gericht zijn het 
gebruik van producten die zijn gemaakt 
van gerecycleerd afval, te vergroten; 

Or. ro


