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Amendement 76
Anna Rosbach

Ontwerpwetgevingsresolutie
Visum 5 bis (nieuw)

Ontwerpwetgevingsresolutie Amendement

- gezien zijn resolutie van 19 januari 2012 
over het voorkomen van 
voedselverspilling: strategieën voor een 
doelmatiger voedselvoorzieningsketen in 
de EU1 (2011/2175(INI)),
__________________
1 Aangenomen teksten, 
P7_TA(2012)0014.

Or. en

Amendement 77
Giancarlo Scottà

Voorstel voor een besluit
Titel 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voorstel voor een Voorstel voor een

BESLUIT VAN HET EUROPEES 
PARLEMENT EN DE RAAD

BESLUIT VAN HET EUROPEES 
PARLEMENT EN DE RAAD

inzake een nieuw algemeen 
milieuactieprogramma voor de Europese 
Unie voor de periode tot en met 2020

inzake een nieuw algemeen 
milieuactieprogramma voor de Europese 
Unie voor de periode tot en met 2020

Goed leven, binnen de grenzen van onze 
planeet

Goed leven op onze planeet

(Voor de EER relevante tekst) (Voor de EER relevante tekst)

(Dit amendement is van toepassing op de 
gehele tekst.)

Or. it
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Motivering

De titel van het door de Commissie uitgewerkte programma heeft iets sciencefictionachtigs. 
Het programma zelf is daarentegen gericht op het aandragen van echte oplossingen voor 
"aardse" problemen.

Amendement 78
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Voorstel voor een besluit
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) De huidige en toekomstige 
milieubeleidsmaatregelen, indien effectief 
geïmplementeerd, zijn cruciaal voor het 
waarborgen van veel werkgelegenheid, 
een concurrerende economie, sociale 
stabiliteit en een rijk en gezond milieu.

Or. en

Motivering

Zoals in verschillende delen van dit document wordt benadrukt, spelen 
milieubeleidsmaatregelen een cruciale rol bij het waarborgen dat er in de EU in de toekomst 
sociale stabiliteit en een concurrerende economie zullen zijn, resulterend in veel 
werkgelegenheid en een rijk en gezond milieu. In dit amendement worden deze voordelen van 
de milieubeleidsmaatregelen opgesomd en explicieter vermeld.

Amendement 79
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Voorstel voor een besluit
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Met het oog op een langetermijnvisie 
voor 2050 is het van cruciaal belang dat er 
prioritaire doelstellingen van de Unie voor 
2020 worden vastgesteld. Het nieuwe 
programma moet voortbouwen op de 

(7) Met het oog op een langetermijnvisie 
voor 2050 is het van cruciaal belang dat er 
prioritaire doelstellingen van de Unie voor 
2020 worden vastgesteld. Het nieuwe 
programma moet voortbouwen op de al 
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beleidsinitiatieven van de Europa 2020-
strategie4, met inbegrip van het klimaat- en 
energiepakket5 van de EU, de routekaart 
voor een koolstofarme economie in 20506, 
de EU-strategie voor biodiversiteit tot 
20207, het stappenplan voor een efficiënt 
hulpbronnengebruik in Europa8 en het 
vlaggenschipinitiatief Innovatie-Unie9.

aangenomen beleidsinitiatieven van de 
Europa 2020-strategie4, met inbegrip van 
het klimaat- en energiepakket5 van de EU, 
de EU-strategie voor biodiversiteit tot 
20207, het stappenplan voor een efficiënt 
hulpbronnengebruik in Europa8, het 
vlaggenschipinitiatief Innovatie-Unie9, 
alsook het voorstel van de Europese 
Commissie voor een kader voor het 
klimaat- en energiebeleid tot 2030. 

Or. en

Amendement 80
João Ferreira

Voorstel voor een besluit
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Met het oog op een langetermijnvisie 
voor 2050 is het van cruciaal belang dat er 
prioritaire doelstellingen van de Unie voor 
2020 worden vastgesteld. Het nieuwe 
programma moet voortbouwen op de
beleidsinitiatieven van de Europa 20204-
strategie, met inbegrip van het klimaat- en 
energiepakket van de EU, de routekaart 
voor een koolstofarme economie in 20506, 
de EU-strategie voor biodiversiteit tot 
20207, het stappenplan voor een efficiënt 
hulpbronnengebruik in Europa en het 
vlaggenschipinitiatief Innovatie-Unie.

(7) Met het oog op een langetermijnvisie 
voor 2050 is het van cruciaal belang dat er 
prioritaire doelstellingen van de Unie voor 
2020 worden vastgesteld. Het nieuwe 
programma moet voortbouwen op 
beleidsinitiatieven die niet gebaseerd zijn 
op marktoplossingen voor het milieu uit 
de Europa 20204-strategie, met inbegrip 
van het klimaat- en energiepakket van de 
EU, de routekaart voor een koolstofarme 
economie in 20506, de EU-strategie voor 
biodiversiteit tot 20207, het stappenplan 
voor een efficiënt hulpbronnengebruik in 
Europa en het vlaggenschipinitiatief 
Innovatie-Unie.

Or. pt

Amendement 81
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy
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Voorstel voor een besluit
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Het programma moet met name 
bijdragen aan de verwezenlijking van de 
milieudoelstellingen die de EU reeds is 
overeengekomen.

(8) Het programma moet met name 
bijdragen aan de verwezenlijking van de 
milieudoelstellingen die de EU reeds is 
overeengekomen, en beleidsterreinen 
aanwijzen waarbinnen aanvullende 
doelstellingen moeten worden bepaald.

Or. en

Amendement 82
Richard Seeber, Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Voorstel voor een besluit
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) De Unie is overeengekomen uiterlijk in 
2020 een reductie van de broeikasgassen 
met ten minste 20 % te verwezenlijken (30 
% op voorwaarde dat overige ontwikkelde 
landen zich verbinden tot vergelijkbare 
emissiereducties en dat ontwikkelde landen 
voldoende bijdragen overeenkomstig hun 
verantwoordelijkheden en respectieve 
mogelijkheden); te zorgen dat uiterlijk in 
2020 20 % van het energieverbruik 
afkomstig is uit hernieuwbare bronnen; en
20 % te besparen op het primaire 
energieverbruik ten opzichte van het 
verwachte niveau, hetgeen verwezenlijkt 
moet worden door meer energie-
efficiëntie10.

(9) De Unie is overeengekomen uiterlijk in 
2020 een reductie van de broeikasgassen 
met ten minste 20 % te verwezenlijken (30 
% op voorwaarde dat overige ontwikkelde 
landen zich verbinden tot vergelijkbare 
emissiereducties en dat ontwikkelde landen 
voldoende bijdragen overeenkomstig hun 
verantwoordelijkheden en respectieve 
mogelijkheden); te zorgen dat uiterlijk in 
2020 20 % van het energieverbruik 
afkomstig is uit hernieuwbare bronnen; en 
20 % te besparen op het primaire 
energieverbruik ten opzichte van het 
verwachte niveau, hetgeen verwezenlijkt 
moet worden door meer energie-
efficiëntie10. Deze verbintenissen moeten 
worden voortgezet op grond van het 
huidig energie- en klimaatbeleidskader 
dat is gestoeld op bindende doelstellingen 
voor 2030, teneinde de 
langetermijndoelstellingen voor het 
klimaat op een kostenefficiënte wijze te 
kunnen bereiken.
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Or. de

Amendement 83
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Voorstel voor een besluit
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) De Unie is overeengekomen het 
biodiversiteitsverlies en de achteruitgang 
van ecosysteemdiensten in de EU uiterlijk 
in 2020 een halt toe te roepen en zo veel 
mogelijk ongedaan te maken, en tevens de 
bijdrage van de Europese Unie tot het 
verhoeden van het wereldwijde 
biodiversiteitsverlies11 op te voeren.

(10) De Unie is overeengekomen het 
biodiversiteitsverlies en de achteruitgang 
van ecosysteemdiensten in de EU uiterlijk 
in 2020 een halt toe te roepen en zo veel 
mogelijk ongedaan te maken, en tevens de 
bijdrage van de Europese Unie op te 
voeren tot zowel het verhoeden van het 
wereldwijde biodiversiteitsverlies11, alsook 
de langetermijnvisie volgens welke de 
biodiversiteit in de Europese Unie en de 
hieruit voortvloeiende ecosysteemdiensten 
(het natuurlijk kapitaal) uiterlijk in 2050 
moeten zijn beschermd, op waarde 
geschat en passend hersteld, omdat zij 
intrinsieke waarde bezit en een essentiële 
bijdrage levert aan het menselijk welzijn 
en de economische welvaart.

Or. en

Motivering

Weerspiegeling van de mededeling van de Commissie (COM(2011)244), de conclusies van de 
Raad van 25 en 26 mei en 23 juni 2011 en het standpunt van het Europees Parlement zoals 
aangenomen na stemming in de plenaire vergadering en opgenomen in zijn verslag over onze 
levensverzekering, ons natuurlijk kapitaal: een EU-biodiversiteitsstrategie voor 2020 
(2011/2307).

Amendement 84
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Voorstel voor een besluit
Overweging 19
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Overeenkomstig het 
subsidiariteitsbeginsel moet op 
verschillende bestuursniveaus actie worden 
ondernomen om de prioritaire 
doelstellingen te verwezenlijken.

(19) Overeenkomstig het 
subsidiariteitsbeginsel en de nieuwste 
wetenschappelijke ontwikkelingen moet 
op verschillende bestuursniveaus actie 
worden ondernomen om de prioritaire 
doelstellingen te verwezenlijken.

Or. en

Amendement 85
Anja Weisgerber, Esther de Lange

Voorstel voor een besluit
Overweging 19 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19 bis) De bodem speelt een essentiële rol 
bij de verwezenlijking van de 
biodiversiteitsdoelstelling van de EU. De 
verschraling ervan heeft voornamelijk 
plaatselijke en regionale oorzaken en 
gevolgen. Bijgevolg moet het 
subsidiariteitsbeginsel worden nageleefd. 
De lidstaten hebben het verzoek gekregen 
hun verplichtingen met betrekking tot het 
waarborgen van de bodemkwaliteit na te 
komen en ervoor te zorgen dat de bodem 
gezond blijft. De lidstaten zonder 
bodembeschermingswetgeving worden 
aangespoord hun verantwoordelijkheid te 
nemen.

Or. en

Amendement 86
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Voorstel voor een besluit
Overweging 20
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Om het welslagen van het programma 
en de verwezenlijking van de prioritaire 
doelstellingen te waarborgen, is het van 
belang niet-gouvernementele actoren te 
betrekken.

(20) Om het welslagen van het programma 
en de verwezenlijking van de prioritaire 
doelstellingen te waarborgen, is het van 
belang niet-gouvernementele actoren op 
basis van transparantie te betrekken.

Or. en

Amendement 87
João Ferreira, Sabine Wils

Voorstel voor een besluit
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Om het welslagen van het programma 
en de verwezenlijking van de prioritaire 
doelstellingen te waarborgen, is het van 
belang niet-gouvernementele actoren te 
betrekken.

(20) Om het welslagen van het programma 
en de verwezenlijking van de prioritaire 
doelstellingen te waarborgen, is het van 
belang dat wordt samengewerkt met niet-
gouvernementele actoren.

Or. pt

Amendement 88
Anna Rosbach

Voorstel voor een besluit
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Biodiversiteitsverlies en de 
achteruitgang van ecosystemen in de Unie 
hebben ingrijpende gevolgen voor het 
milieu en zijn kostbaar voor de 
samenleving als geheel, in het bijzonder 
voor economische actoren in sectoren die 
rechtstreeks afhankelijk zijn van 
ecosysteemdiensten.

(21) Biodiversiteitsverlies en de 
achteruitgang van ecosystemen in de Unie 
hebben niet alleen ingrijpende gevolgen 
voor het milieu en zijn kostbaar voor de 
samenleving als geheel, in het bijzonder 
voor economische actoren in sectoren die 
rechtstreeks afhankelijk zijn van 
ecosysteemdiensten, maar ook voor 
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toekomstige generaties. 

Or. en

Amendement 89
João Ferreira

Voorstel voor een besluit
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Biodiversiteitsverlies en de 
achteruitgang van ecosystemen in de Unie 
hebben ingrijpende gevolgen voor het 
milieu en zijn kostbaar voor de 
samenleving als geheel, in het bijzonder 
voor economische actoren in sectoren die 
rechtstreeks afhankelijk zijn van 
ecosysteemdiensten.

(21) Biodiversiteitsverlies en de 
achteruitgang van ecosystemen in de Unie 
hebben ingrijpende gevolgen voor het 
milieu en zijn kostbaar voor de 
samenleving als geheel.

Or. pt

Amendement 90
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Voorstel voor een besluit
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Er is aanzienlijke ruimte voor het 
reduceren van de broeikasgassen en het 
verbeteren van de hulpbronnenefficiëntie 
van de Unie. Hierdoor wordt het milieu 
minder belast en wordt gezorgd voor meer 
concurrentievermogen en nieuwe bronnen 
van groei en banen door middel van 
kostenbesparingen op basis van verbeterde 
efficiëntie, commercialisering van 
innovaties en beter beheer van de 
hulpbronnen gedurende de gehele 
levenscyclus ervan.

(22) Er is aanzienlijke ruimte voor het 
reduceren van de broeikasgassen en het 
verbeteren van deenergie- en 
hulpbronnenefficiëntie van de Unie. 
Hierdoor wordt het milieu minder belast en 
wordt gezorgd voor meer 
concurrentievermogen en nieuwe bronnen 
van groei en banen door middel van 
kostenbesparingen op basis van verbeterde 
efficiëntie, commercialisering van 
innovaties en beter beheer van de 
hulpbronnen gedurende de gehele 
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levenscyclus ervan.

Or. en

Amendement 91
Dan Jørgensen

Voorstel voor een besluit
Overweging 22 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22 bis)Verschraling van het mariene 
milieu zoals veroorzaakt door verzuring 
van de oceanen, marien zwerfvuil en 
oceaanlawaai vormt een aanzienlijke 
bedreiging voor het mariene milieu 
binnen de EU. 

Or. en

Amendement 92
Anna Rosbach

Voorstel voor een besluit
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Milieuproblemen en -gevolgen 
vormen nog altijd een aanzienlijk gevaar 
voor de volksgezondheid en het welzijn, 
terwijl maatregelen ter verbetering van de 
toestand van het milieu daaraan ten goede 
kunnen komen.

(23) Milieuproblemen en -gevolgen 
vormen steeds vaker een aanzienlijk gevaar 
voor de volksgezondheid en het welzijn, 
terwijl maatregelen ter verbetering van de 
toestand van het milieu daaraan ten goede 
kunnen komen, en deze dienen op alle 
beleidsterreinen van de EU te worden 
aangemoedigd.

Or. en
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Amendement 93
Zofija Mazej Kukovič

Voorstel voor een besluit
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Milieuproblemen en -gevolgen 
vormen nog altijd een aanzienlijk gevaar 
voor de volksgezondheid en het welzijn, 
terwijl maatregelen ter verbetering van de 
toestand van het milieu daaraan ten goede 
kunnen komen.

(23) Milieuproblemen en -gevolgen 
vormen steeds vaker een aanzienlijk gevaar 
voor de volksgezondheid en het welzijn, 
met name wat betreft de kwaliteit en 
continuïteit van de voedselvoorziening, 
terwijl maatregelen ter verbetering van de 
toestand van het milieu daaraan ten goede 
kunnen komen.

Or. en

Amendement 94
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Voorstel voor een besluit
Overweging 23 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23 bis) Het beleid van de Unie inzake 
klimaatverandering moet volgens een 
integrale aanpak worden opgezet, waarbij 
wordt erkend dat alle economische 
sectoren moeten bijdragen aan het 
tegengaan van klimaatverandering 
gedurende de periode tot aan 2050. Naast 
het toepassingsgebied dat geldt voor de 
sectoren die behoren tot het 
emissiehandelssysteem, dienen er 
aanvullende maatregelen te komen om 
methoden voor kostenbesparende 
emissiereductie te ontwikkelen die vallen 
onder de beschikking inzake de verdeling 
van de inspanningen, op een wijze die 
groene investeringen kan bevorderen en 
die bij consumenten en andere actoren 
kan leiden tot gedragsverandering.
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Or. en

Amendement 95
Anna Rosbach

Voorstel voor een besluit
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) Een volledige en evenwichtige 
uitvoering van het milieu-acquis in de 
gehele Unie is een verstandige investering 
voor het milieu en de volksgezondheid, en 
eveneens voor de economie.

(24) Een volledige en evenwichtige 
uitvoering van het milieu-acquis in de 
gehele Unie is een verstandige investering 
voor het milieu en de volksgezondheid, 
voor de economie en voor toekomstige 
generaties.

Or. en

Amendement 96
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Voorstel voor een besluit
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) Een volledige en evenwichtige 
uitvoering van het milieu-acquis in de 
gehele Unie is een verstandige investering 
voor het milieu en de volksgezondheid, en 
eveneens voor de economie.

(24) Een volledige en evenwichtige 
uitvoering van het milieu-acquis in de 
gehele Unie is een verplichting krachtens 
het Verdrag, alsook een verstandige 
investering voor het milieu en de 
volksgezondheid, en eveneens voor de 
economie.

Or. en

Amendement 97
Zofija Mazej Kukovič
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Voorstel voor een besluit
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) Een volledige en evenwichtige 
uitvoering van het milieu-acquis in de 
gehele Unie is een verstandige investering 
voor het milieu en de volksgezondheid, en 
eveneens voor de economie.

(24) Een volledige en evenwichtige 
uitvoering van het milieu-acquis in de 
gehele Unie is een verstandige investering 
voor het milieu, een betrouwbare 
voedselvoorziening en de 
volksgezondheid, en eveneens voor de 
economie.

Or. en

Amendement 98
João Ferreira, Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Voorstel voor een besluit
Overweging 24 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24 bis) Aanvullende stappen ter 
bevordering van de duurzaamheid van de 
landbouw zouden daaraan ten goede 
komen. Er dient meer nadruk te worden 
gelegd op de verbetering van de 
bodemkwaliteit door gebruikmaking van 
gewasrotatie, leguminosen, groene mest 
en geïntegreerde gewas-veeteeltsystemen. 
Het verbruik en de verontreiniging van 
water kan worden teruggebracht 
doordieren in gemengde en 
begrazingssystemen te fokken in plaats 
van in industriële systemen. Biodiversiteit 
kan worden bevorderd door minder 
intensieve landbouw te bedrijven.

Or. en

Amendement 99
Anna Rosbach
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Voorstel voor een besluit
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) Het EU-milieubeleid moet gestoeld 
blijven op degelijke wetenschappelijke 
onderbouwing.

(25) Het EU-milieubeleid moet gestoeld 
blijven op degelijke wetenschappelijke 
onderbouwing en derhalve dienen de 
besparingen op de EU-begroting, indien 
mogelijk, niet uit de onderzoeksfondsen te 
worden gehaald.

Or. en

Amendement 100
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Voorstel voor een besluit
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) Het EU-milieubeleid moet gestoeld 
blijven op degelijke wetenschappelijke 
onderbouwing.

(25) Het EU-milieubeleid moet gestoeld 
blijven op degelijke kennisgerichte en 
wetenschappelijke onderbouwing en in 
staat zijn in te spelen op nieuwe 
wetenschappelijke bevindingen.

Or. en

Amendement 101
Karl-Heinz Florenz

Voorstel voor een besluit
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) De milieudoelstellingen moeten 
worden ondersteund door adequate 
investeringen.

(26) De milieudoelstellingen moeten 
worden ondersteund door adequate 
investeringen en, met name bij afval, door 
afstemming van de communautaire 
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structurele steun op de kaderrichtlijn 
afvalstoffen. Zo moet bij de 
terbeschikkingstelling van Europese 
middelen voorrang worden gegeven aan 
activiteiten die een hogere plaats in de 
afvalhiërarchie innemen (recycling 
bijvoorbeeld heeft voorrang op 
afvalvernietiging).

Or. de

Amendement 102
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Voorstel voor een besluit
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) De milieudoelstellingen moeten 
worden ondersteund door adequate 
investeringen.

(26) De milieudoelstellingen moeten 
worden ondersteund door adequate 
investeringen, en het gebruik van publiek-
private partnerschappen moet worden 
aangemoedigd.

Or. en

Amendement 103
Anna Rosbach

Voorstel voor een besluit
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) Ecologische integratie is van cruciaal 
belang om de druk op het milieu als gevolg 
van de beleidsmaatregelen en activiteiten 
van overige sectoren weg te nemen en om 
aan de milieu- en klimaatgerelateerde 
doelstellingen te voldoen.

(27) Ecologische integratie op alle 
beleidsterreinen is van cruciaal belang om 
de druk op het milieu als gevolg van de 
beleidsmaatregelen en activiteiten van 
overige sectoren weg te nemen en om aan 
de milieu- en klimaatgerelateerde 
doelstellingen te voldoen.
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Or. en

Amendement 104
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Voorstel voor een besluit
Overweging 27 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27 bis) Nergens in de EU zijn al passende 
voorzieningen getroffen om het publiek op 
doeltreffende en billijke wijze te betrekken 
bij het proces van het oplossen van 
milieuproblemen, in het bijzonder middels 
de MER-procedure.

Or. lt

Amendement 105
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Voorstel voor een besluit
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) Als onderdeel van de vervolgacties 
naar aanleiding van de in 2012 gehouden 
Conferentie van de Verenigde Naties over 
duurzame ontwikkeling (Rio+20-top) moet
het nieuwe algemene actieprogramma
zowel internationale als nationale
processen ondersteunen die gericht zijn op 
het omvormen van de mondiale economie 
tot een inclusieve groene economie in een 
context van duurzame ontwikkeling en 
armoedebestrijding.

(30) Het nieuwe algemene 
actieprogramma moet de uitvoering 
binnen de EU en op internationaal niveau 
van de verbintenissen die zijn aangegaan 
op de in 2012 gehouden Conferentie van de 
Verenigde Naties over duurzame 
ontwikkeling (Rio+20-top) ondersteunen
en moet gericht zijn op het omvormen van 
de mondiale economie tot een inclusieve 
groene economie in een context van 
duurzame ontwikkeling en 
armoedebestrijding.

Or. en
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Amendement 106
Karl-Heinz Florenz

Voorstel voor een besluit
Overweging 33 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33 bis) Overeenkomstig de mededeling 
van de Commissie (COM 2012/95) en het 
verslag van het Europees Parlement 
(2012/2104(INI)) "meer voordelen door 
EU-milieumaatregelen: vertrouwen 
kweken door de kennis en de 
reactiecapaciteit te verbeteren" moet 
bijzondere aandacht worden geschonken 
aan de implementatie van de Europese 
wetgeving.

Or. de

Amendement 107
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) het beschermen, behouden en 
verbeteren van het natuurlijk kapitaal van 
de Unie;

(a) het beschermen, behouden en 
verbeteren van het duurzame gebruik van 
het natuurlijk kapitaal van de Unie;

Or. en

Amendement 108
Giancarlo Scottà

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 1 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) het omvormen van de Unie tot een 
hulpbronnenefficiënte, groene en 
concurrerende koolstofarme economie;

(b) het verwezenlijken van een 
concurrerende kringloopeconomie die 
wordt gekenmerkt door koolstofarmoede, 
hulpbronnenefficiëntie en eerbiediging 
van het milieu en de ecosystemen;

Or. it

Amendement 109
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) het omvormen van de Unie tot een 
hulpbronnenefficiënte, groene en 
concurrerende koolstofarme economie;

(b) het omvormen van de Unie tot een 
hulpbronnenefficiënte, groene, innovatieve
en concurrerende koolstofarme economie;

Or. en

Amendement 110
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) het omvormen van de Unie tot een 
hulpbronnenefficiënte, groene en 
concurrerende koolstofarme economie;

(b) het omvormen van de Unie tot een 
hulpbronnenefficiënte, milieuvriendelijke
en concurrerende koolstofarme economie;

Or. fr

Amendement 111
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy
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Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) het verbeteren van de 
wetenschappelijke onderbouwing voor het 
milieubeleid;

(e) het verbeteren van de kennisgerichte 
en wetenschappelijke onderbouwing voor 
het milieubeleid;

Or. en

Amendement 112
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) het waarborgen van investeringen ten 
behoeve van milieu- en klimaatbeleid en
tot stand brengen van het juiste 
prijsniveau;

(f) het waarborgen van investeringen ten 
behoeve van milieu- en klimaatbeleid

Or. en

Amendement 113
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) het waarborgen van investeringen ten 
behoeve van milieu- en klimaatbeleid en
tot stand brengen van het juiste prijsniveau;

(f) het waarborgen van private en publieke 
investeringen ten behoeve van milieu- en 
klimaatbeleid en tot stand brengen van het 
juiste prijsniveau;

Or. en
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Amendement 114
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) het verbeteren van de ecologische 
integratie en beleidssamenhang;

(g) het verbeteren van de ecologische 
integratie, beleidssamenhang en 
betrokkenheid van het publiek bij het 
oplossen van milieuproblemen;

Or. lt

Amendement 115
João Ferreira

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 1 – letter g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g bis) het tot stand brengen van een 
harmonieuze, duurzame relatie tussen 
natuur en maatschappij

Or. pt

Amendement 116
Zofija Mazej Kukovič

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 1 – letter i bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i bis) het optimaliseren van de 
voorziening van en toegang tot gezond 
voedsel;

Or. en
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Amendement 117
João Ferreira

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het programma berust op het beginsel 
dat de vervuiler betaalt, het 
voorzorgsbeginsel en preventieve actie, en 
het beginsel dat vervuiling bij de bron dient 
te worden bestreden.

2. Het programma berust op het 
voorzorgsbeginsel en preventieve actie, en 
het beginsel dat vervuiling bij de bron dient 
te worden bestreden, waarbij de 
beginselen van de economische 
democratie altijd voorrang moeten krijgen 
op de regels van de markteconomie.

Or. pt

Amendement 118
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Het programma moet een hoog 
milieubeschermingsniveau waarborgen, 
alsook een hoge levenskwaliteit middels 
een billijk en duurzaam welzijn voor de 
burgers.

Or. en

Amendement 119
Anna Rosbach

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Alle maatregelen, acties en 3. Alle maatregelen, acties en 
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doelstellingen die in het programma uiteen 
worden gezet, worden uitgevoerd 
overeenkomstig de beginselen van slimme 
regelgeving en, waar van toepassing, met 
inachtneming van een uitgebreide 
effectbeoordeling.

doelstellingen die in het programma uiteen 
worden gezet, worden uitgevoerd 
overeenkomstig de beginselen van slimme 
regelgeving, moeten zijn gebaseerd op 
degelijke wetenschap en, waar van 
toepassing, worden onderworpen aan een 
uitgebreide effectbeoordeling.

Or. en

Amendement 120
Ewald Stadler

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de
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Amendement 121
Anna Rosbach

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 122
Anna Rosbach

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het EU-milieubeleid heeft innovatie en 
investeringen in ecologische goederen en 
diensten gestimuleerd, hetgeen weer heeft 
geleid tot nieuwe banen en 
exportmogelijkheden. Latere uitbreidingen 
van de EU hebben ertoe geleid dat deze 
hoge milieubeschermingsnormen zijn 
verspreid over een groot deel van het 

3. Het milieubeleid van zowel de lidstaten 
als de Unie heeft innovatie en 
investeringen in ecologische goederen en 
diensten gestimuleerd, hetgeen weer heeft 
geleid tot nieuwe banen en 
exportmogelijkheden. Latere uitbreidingen 
van de EU hebben ertoe geleid dat deze 
hoge milieubeschermingsnormen zijn 
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Europese continent. Daarnaast hebben de 
inspanningen van de EU bijgedragen tot 
een grotere internationale bereidheid om 
klimaatverandering en 
biodiversiteitsverlies te bestrijden, alsmede 
tot succesvolle mondiale inspanningen om 
stoffen die de ozonlaag aantasten en 
loodhoudende benzine uit te bannen.

verspreid over een groot deel van het 
Europese continent. Daarnaast hebben de 
inspanningen van de EU bijgedragen tot 
een grotere internationale bereidheid om 
klimaatverandering en 
biodiversiteitsverlies te bestrijden, alsmede 
tot succesvolle mondiale inspanningen om 
stoffen die de ozonlaag aantasten en 
loodhoudende benzine uit te bannen.

Or. en

Amendement 123
Anna Rosbach

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Ook is er aanzienlijke voortgang geboekt 
ten aanzien van de integratie van 
milieudoelstellingen met overige EU-
beleidsmaatregelen en -activiteiten. 
Ingevolge het hervormd 
gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) 
zijn sinds 2003 directe betalingen 
gekoppeld aan vereisten voor boeren om 
hun land in goede landbouwkundige en 
ecologische staat te houden en te voldoen 
aan de desbetreffende milieuregelgeving. 
Bestrijding van de klimaatverandering 
maakt nu integraal deel uit van het 
energiebeleid en er is vooruitgang geboekt 
bij de integratie van de problematiek van 
hulpbronnenefficiëntie, klimaatverandering 
en energie-efficiëntie met het beleid van 
overige belangrijke sectoren, zoals 
transport en bouw.

4. Ook is er aanzienlijke voortgang geboekt 
ten aanzien van de integratie van 
milieudoelstellingen met overige EU-
beleidsmaatregelen en -activiteiten. 
Ingevolge het hervormd 
gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) 
zijn sinds 2003 directe betalingen 
gekoppeld aan vereisten voor boeren om 
hun land in goede landbouwkundige en 
ecologische staat te houden en te voldoen 
aan de desbetreffende milieuregelgeving. 
Wat het vergroenen van het GLB betreft, 
is er echter helaas nog veel ruimte voor 
verbetering. Bestrijding van de 
klimaatverandering maakt nu integraal deel 
uit van het energiebeleid en er is 
vooruitgang geboekt bij de integratie van 
de problematiek van 
hulpbronnenefficiëntie, klimaatverandering 
en energie-efficiëntie met het beleid van 
overige belangrijke sectoren, zoals 
transport en bouw.

Or. en
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Amendement 124
Giancarlo Scottà

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Ook is er aanzienlijke voortgang geboekt 
ten aanzien van de integratie van 
milieudoelstellingen met overige EU-
beleidsmaatregelen en -activiteiten. 
Ingevolge het hervormd 
gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) 
zijn sinds 2003 directe betalingen 
gekoppeld aan vereisten voor boeren om 
hun land in goede landbouwkundige en 
ecologische staat te houden en te voldoen 
aan de desbetreffende milieuregelgeving. 
Bestrijding van de klimaatverandering 
maakt nu integraal deel uit van het 
energiebeleid en er is vooruitgang geboekt 
bij de integratie van de problematiek van 
hulpbronnenefficiëntie, klimaatverandering 
en energie-efficiëntie met het beleid van 
overige belangrijke sectoren, zoals 
transport en bouw.

4. Ook is er aanzienlijke voortgang geboekt 
ten aanzien van de integratie van 
milieudoelstellingen met overige EU-
beleidsmaatregelen en -activiteiten. 
Ingevolge het hervormd 
gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) 
zijn sinds 2003 directe betalingen 
gekoppeld aan vereisten voor boeren om 
hun land in goede landbouwkundige en 
ecologische staat te houden en te voldoen 
aan de desbetreffende milieuregelgeving. 
Aanpassing aan de klimaatverandering 
maakt nu integraal deel uit van het 
energiebeleid en er is vooruitgang geboekt 
bij de integratie van de problematiek van 
hulpbronnenefficiëntie, klimaatverandering 
en energie-efficiëntie met het beleid van 
overige belangrijke sectoren, zoals 
transport en bouw.

Or. it

Amendement 125
Richard Seeber, Peter Liese

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Ook is er aanzienlijke voortgang geboekt 
ten aanzien van de integratie van 
milieudoelstellingen met overige EU-
beleidsmaatregelen en -activiteiten. 
Ingevolge het hervormd 
gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) 

4. Ook is er aanzienlijke voortgang geboekt 
ten aanzien van de integratie van 
milieudoelstellingen met overige EU-
beleidsmaatregelen en -activiteiten. 
Ingevolge het hervormd 
gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) 
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zijn sinds 2003 directe betalingen 
gekoppeld aan vereisten voor boeren om 
hun land in goede landbouwkundige en 
ecologische staat te houden en te voldoen 
aan de desbetreffende milieuregelgeving. 
Bestrijding van de klimaatverandering 
maakt nu integraal deel uit van het 
energiebeleid en er is vooruitgang geboekt 
bij de integratie van de problematiek van 
hulpbronnenefficiëntie, klimaatverandering 
en energie-efficiëntie met het beleid van 
overige belangrijke sectoren, zoals 
transport en bouw.

zijn sinds 2003 directe betalingen 
gekoppeld aan vereisten voor boeren om 
hun land in goede landbouwkundige en 
ecologische staat te houden en te voldoen 
aan de desbetreffende milieuregelgeving. 
Bestrijding van de klimaatverandering 
maakt nu integraal deel uit van het 
energiebeleid en er is vooruitgang geboekt 
bij de integratie van de problematiek van 
hulpbronnenefficiëntie, klimaatverandering 
en energie-efficiëntie met het beleid van 
overige belangrijke sectoren, zoals 
transport en bouw. In de toekomst moet 
echter nauwlettender worden toegezien op 
een betere implementatie van de cross 
compliance.

Or. de

Amendement 126
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

diensten en leefbare habitats voor soorten 
te leveren. Al is er binnen de EU 
vooruitgang geboekt ten aanzien van de 
ontkoppeling van groei en 
broeikasgasemissies, bronnengebruik en 
overige milieueffecten, het bronnengebruik 
is nog altijd niet duurzaam en efficiënt en 
afval wordt nog altijd niet goed verwerkt. 
Bijgevolg lopen bedrijven in de EU de 
aanzienlijke mogelijkheden mis die 
hulpbronnenefficiëntie kan bieden in 
termen van concurrentievermogen, 
kostenvermindering, hogere productiviteit 
en aanbodzekerheid. De niveaus van 
waterkwaliteit en luchtvervuiling zijn nog 
altijd problematisch in vele delen van 
Europa, en EU-burgers zijn nog altijd 
blootgesteld aan gevaarlijke stoffen, 
waardoor hun gezondheid en welzijn in 
gevaar worden gebracht. Door niet-
duurzaam landgebruik wordt vruchtbare 
bodem uitgeteerd, met alle gevolgen van 
dien voor de voedselzekerheid en de 
verwezenlijking van de 
biodiversiteitsdoelstellingen. 
Landdegradatie gaat grotendeels 
ongehinderd door.

Or. en

Amendement 127
Margrete Auken, Jo Leinen

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Er zijn echter nog tal van zorgwekkende 
milieuontwikkelingen in de EU, niet in de 
laatste plaats vanwege de ontoereikende 
uitvoering van de bestaande EU-
milieuwetgeving. Slechts 17 % van de 
soorten en habitats die onder de 
habitatrichtlijn vallen, verkeert in een 

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

goede toestand, en de achteruitgang en het 
verlies van natuurlijk kapitaal brengen de 
inspanningen om de EU-doelstellingen 
inzake biodiversiteit en klimaatverandering 
te verwezenlijken in gevaar. Dit brengt een 
hoge rekening met zich mee, die nog niet 
voldoende op waarde wordt geschat binnen 
ons economische en sociale systeem. 
Dertig procent van het grondgebied van de 
EU is zeer gefragmenteerd, hetgeen 
doorwerkt op de connectiviteit en de 
gezondheid van de ecosystemen en het 
vermogen ervan om diensten en leefbare 
habitats voor soorten te leveren. Al is er 
binnen de EU vooruitgang geboekt ten 
aanzien van de ontkoppeling van groei en 
broeikasgasemissies, bronnengebruik en 
overige milieueffecten, het bronnengebruik 
is nog altijd niet duurzaam en efficiënt en 
afval wordt nog altijd niet goed verwerkt. 
Bijgevolg lopen bedrijven in de EU de 
aanzienlijke mogelijkheden mis die 
hulpbronnenefficiëntie kan bieden in 
termen van concurrentievermogen, 
kostenvermindering, hogere productiviteit 
en aanbodzekerheid. De niveaus van 
waterkwaliteit en luchtvervuiling zijn nog 
altijd problematisch in vele delen van 
Europa, en EU-burgers zijn nog altijd 
blootgesteld aan gevaarlijke stoffen, 
waardoor hun gezondheid en welzijn in 
gevaar worden gebracht. Door niet-
duurzaam landgebruik wordt vruchtbare 
bodem uitgeteerd, met alle gevolgen van 
dien voor de wereldwijde voedselzekerheid 
en de verwezenlijking van de 
biodiversiteitsdoelstellingen. 
Landdegradatie gaat grotendeels 
ongehinderd door en hiervoor moet een 
gemeenschappelijk Europees wettelijk 
kader worden opgezet.

Or. en

Amendement 128
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen
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Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Er zijn echter nog tal van zorgwekkende 
milieuontwikkelingen in de EU, niet in de 
laatste plaats vanwege de ontoereikende 
uitvoering van de bestaande EU-
milieuwetgeving. Slechts 17 % van de 
soorten en habitats die onder de 
habitatrichtlijn vallen, verkeert in een 
goede toestand, en de achteruitgang en het 
verlies van natuurlijk kapitaal brengen de 
inspanningen om de EU-doelstellingen 
inzake biodiversiteit en klimaatverandering 
te verwezenlijken in gevaar. Dit brengt een 
hoge rekening met zich mee, die nog niet 
voldoende op waarde wordt geschat binnen 
ons economische en sociale systeem. 
Dertig procent van het grondgebied van de 
EU is zeer gefragmenteerd, hetgeen 
doorwerkt op de connectiviteit en de 
gezondheid van de ecosystemen en het 
vermogen ervan om diensten en leefbare 
habitats voor soorten te leveren. Al is er 
binnen de EU vooruitgang geboekt ten
aanzien van de ontkoppeling van groei en 
broeikasgasemissies, bronnengebruik en 
overige milieueffecten, het bronnengebruik 
is nog altijd niet duurzaam en efficiënt en 
afval wordt nog altijd niet goed verwerkt. 
Bijgevolg lopen bedrijven in de EU de 
aanzienlijke mogelijkheden mis die 
hulpbronnenefficiëntie kan bieden in 
termen van concurrentievermogen, 
kostenvermindering, hogere productiviteit 
en aanbodzekerheid. De niveaus van 
waterkwaliteit en luchtvervuiling zijn nog 
altijd problematisch in vele delen van
Europa, en EU-burgers zijn nog altijd 
blootgesteld aan gevaarlijke stoffen, 
waardoor hun gezondheid en welzijn in 
gevaar worden gebracht. Door niet-
duurzaam landgebruik wordt vruchtbare 
bodem uitgeteerd, met alle gevolgen van 
dien voor de voedselzekerheid en de 

5. Er zijn echter nog tal van zorgwekkende 
milieuontwikkelingen in de EU, niet in de 
laatste plaats vanwege de ontoereikende 
uitvoering van de bestaande EU-
milieuwetgeving. Slechts 17 % van de 
soorten en habitats die onder de 
habitatrichtlijn vallen, verkeert in een 
goede toestand, en de achteruitgang en het 
verlies van natuurlijk kapitaal brengen de 
inspanningen om de EU-doelstellingen 
inzake biodiversiteit en klimaatverandering 
te verwezenlijken in gevaar. Dit brengt een 
hoge rekening met zich mee, die nog niet 
voldoende op waarde wordt geschat binnen 
ons economische en sociale systeem. 
Dertig procent van het grondgebied van de 
EU is zeer gefragmenteerd, hetgeen 
doorwerkt op de connectiviteit en de 
gezondheid van de ecosystemen en het 
vermogen ervan om diensten en leefbare 
habitats voor soorten te leveren. In de 
wateren van de EU dreigen mariene 
habitats en soorten nog steeds achteruit te 
gaan of uit te sterven als gevolg van 
verschillende door de mens veroorzaakte 
factoren. Al is er binnen de EU 
vooruitgang geboekt ten aanzien van de 
ontkoppeling van groei en 
broeikasgasemissies, bronnengebruik en 
overige milieueffecten, het bronnengebruik 
is nog altijd niet duurzaam en efficiënt en 
afval wordt nog altijd niet goed verwerkt. 
Bijgevolg lopen bedrijven in de EU de 
aanzienlijke mogelijkheden mis die 
hulpbronnenefficiëntie kan bieden in 
termen van concurrentievermogen, 
kostenvermindering, hogere productiviteit 
en aanbodzekerheid. De niveaus van 
waterkwaliteit en luchtvervuiling zijn nog 
altijd problematisch in vele delen van 
Europa, en EU-burgers zijn nog altijd 
blootgesteld aan gevaarlijke stoffen, 
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verwezenlijking van de 
biodiversiteitsdoelstellingen. 
Landdegradatie gaat grotendeels 
ongehinderd door.

waardoor hun gezondheid en welzijn in 
gevaar worden gebracht. Door niet-
duurzaam landgebruik wordt vruchtbare 
bodem uitgeteerd, met alle gevolgen van 
dien voor de voedselzekerheid en de 
verwezenlijking van de 
biodiversiteitsdoelstellingen. 
Landdegradatie gaat grotendeels 
ongehinderd door.

Or. en

Amendement 129
Pavel Poc

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Er zijn echter nog tal van zorgwekkende 
milieuontwikkelingen in de EU, niet in de 
laatste plaats vanwege de ontoereikende 
uitvoering van de bestaande EU-
milieuwetgeving. Slechts 17 % van de 
soorten en habitats die onder de 
habitatrichtlijn vallen, verkeert in een 
goede toestand, en de achteruitgang en het 
verlies van natuurlijk kapitaal brengen de 
inspanningen om de EU-doelstellingen 
inzake biodiversiteit en klimaatverandering 
te verwezenlijken in gevaar. Dit brengt een 
hoge rekening met zich mee, die nog niet 
voldoende op waarde wordt geschat binnen 
ons economische en sociale systeem. 
Dertig procent van het grondgebied van de 
EU is zeer gefragmenteerd, hetgeen 
doorwerkt op de connectiviteit en de 
gezondheid van de ecosystemen en het 
vermogen ervan om diensten en leefbare 
habitats voor soorten te leveren. Al is er 
binnen de EU vooruitgang geboekt ten 
aanzien van de ontkoppeling van groei en 
broeikasgasemissies, bronnengebruik en 
overige milieueffecten, het bronnengebruik 
is nog altijd niet duurzaam en efficiënt en 

5. Er zijn echter nog tal van zorgwekkende
milieuontwikkelingen in de EU, niet in de 
laatste plaats vanwege de ontoereikende 
uitvoering van de bestaande EU-
milieuwetgeving. Slechts 17 % van de 
soorten en habitats die onder de 
habitatrichtlijn vallen, verkeert in een 
goede toestand, en de achteruitgang en het 
verlies van natuurlijk kapitaal brengen de 
inspanningen om de EU-doelstellingen 
inzake biodiversiteit en klimaatverandering 
te verwezenlijken in gevaar. Van de 395 
Europese inheemse soorten die op de rode 
lijst van bedreigde soorten van de IUCN
worden aangeduid als ernstig bedreigd, 
zijn er 110 in gevaar als gevolg van 
plagen van invasieve uitheemse soorten.
Dit brengt een hoge rekening met zich 
mee, die nog niet voldoende op waarde 
wordt geschat binnen ons economische en 
sociale systeem. Dertig procent van het 
grondgebied van de EU is zeer 
gefragmenteerd, hetgeen doorwerkt op de 
connectiviteit en de gezondheid van de 
ecosystemen en het vermogen ervan om 
diensten en leefbare habitats voor soorten 
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afval wordt nog altijd niet goed verwerkt. 
Bijgevolg lopen bedrijven in de EU de 
aanzienlijke mogelijkheden mis die 
hulpbronnenefficiëntie kan bieden in 
termen van concurrentievermogen, 
kostenvermindering, hogere productiviteit 
en aanbodzekerheid. De niveaus van 
waterkwaliteit en luchtvervuiling zijn nog 
altijd problematisch in vele delen van 
Europa, en EU-burgers zijn nog altijd 
blootgesteld aan gevaarlijke stoffen, 
waardoor hun gezondheid en welzijn in 
gevaar worden gebracht. Door niet-
duurzaam landgebruik wordt vruchtbare 
bodem uitgeteerd, met alle gevolgen van 
dien voor de voedselzekerheid en de 
verwezenlijking van de 
biodiversiteitsdoelstellingen. 
Landdegradatie gaat grotendeels 
ongehinderd door.

te leveren. Al is er binnen de EU 
vooruitgang geboekt ten aanzien van de 
ontkoppeling van groei en 
broeikasgasemissies, bronnengebruik en 
overige milieueffecten, het bronnengebruik 
is nog altijd niet duurzaam en efficiënt en 
afval wordt nog altijd niet goed verwerkt. 
Bijgevolg lopen bedrijven in de EU de 
aanzienlijke mogelijkheden mis die 
hulpbronnenefficiëntie kan bieden in 
termen van concurrentievermogen, 
kostenvermindering, hogere productiviteit 
en aanbodzekerheid. De niveaus van 
waterkwaliteit en luchtvervuiling zijn nog 
altijd problematisch in vele delen van 
Europa, en EU-burgers zijn nog altijd 
blootgesteld aan gevaarlijke stoffen, 
waardoor hun gezondheid en welzijn in 
gevaar worden gebracht. Door niet-
duurzaam landgebruik wordt vruchtbare 
bodem uitgeteerd, met alle gevolgen van 
dien voor de voedselzekerheid en de 
verwezenlijking van de 
biodiversiteitsdoelstellingen. 
Landdegradatie gaat grotendeels 
ongehinderd door.

Or. en

Motivering

Er zijn dwingende motivaties op ecologisch en economisch gebied om in actie te komen. 
Biologische invasies vormen een van de belangrijkste oorzaken van biodiversiteitsverlies. 
Invasieve uitheemse soorten kunnen generaties lang verregaande en schadelijke gevolgen 
hebben voor het milieu en natuurlijke hulpbronnen. Invasieve uitheemse soorten kunnen ook 
het menselijk leven en de volksgezondheid beïnvloeden en ernstige economische schade 
toebrengen aan landbouw, bosbouw en visserij, die alleen al voor Europa wordt geschat op 
ten minste 12 miljard euro per jaar. Indien effectieve maatregelen nog verder worden 
uitgesteld, zal de EU niet in staat zijn haar eigen doelstellingen wat betreft 
biodiversiteitsbehoud te bereiken en te voldoen aan haar wereldwijde verbintenissen inzake 
biodiversiteit.

Amendement 130
Ewald Stadler
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Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

5. Er zijn echter nog tal van zorgwekkende 
milieuontwikkelingen in de EU, niet in de 
laatste plaats vanwege de ontoereikende 
uitvoering van de bestaande EU-
milieuwetgeving. Slechts 17 % van de 
soorten en habitats die onder de 
habitatrichtlijn vallen, verkeert in een 
goede toestand, en de achteruitgang en het 
verlies van natuurlijk kapitaal brengen de 
inspanningen om de EU-doelstellingen 
inzake biodiversiteit en klimaatverandering 
te verwezenlijken in gevaar. Dit brengt een 
hoge rekening met zich mee, die nog niet 
voldoende op waarde wordt geschat binnen 
ons economische en sociale systeem, als de 
natuur überhaupt op waarde kan worden 
geschat. Bovendien is ook nu nog 
helemaal niet duidelijk in hoeverre 
klimaatveranderingen het gevolg zijn van 
menselijke activiteiten en in hoeverre het 
klimaat verandert door natuurlijke 
invloeden. Dertig procent van het 
grondgebied van de EU is zeer 
gefragmenteerd, hetgeen doorwerkt op de 
connectiviteit en de gezondheid van de 
ecosystemen en het vermogen ervan om 
diensten en leefbare habitats voor soorten 
te leveren. Al is er binnen de EU 
vooruitgang geboekt ten aanzien van de 
ontkoppeling van groei en 
broeikasgasemissies, bronnengebruik en 
overige milieueffecten, het bronnengebruik 
is nog altijd niet duurzaam en efficiënt en 
afval wordt nog altijd niet goed verwerkt. 
Bijgevolg lopen bedrijven in de EU de 
aanzienlijke mogelijkheden mis die 
hulpbronnenefficiëntie kan bieden in 
termen van concurrentievermogen, 
kostenvermindering, hogere productiviteit 
en aanbodzekerheid. De niveaus van 
waterkwaliteit en luchtvervuiling zijn nog 
altijd problematisch in vele delen van 
Europa, en EU-burgers zijn nog altijd 
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biodiversiteitsdoelstellingen. 
Landdegradatie gaat grotendeels 
ongehinderd door.

blootgesteld aan gevaarlijke stoffen, 
waardoor hun gezondheid en welzijn in 
gevaar worden gebracht. Door niet-
duurzaam landgebruik wordt vruchtbare 
bodem uitgeteerd, met alle gevolgen van 
dien voor de voedselzekerheid en de
verwezenlijking van de 
biodiversiteitsdoelstellingen. 
Landdegradatie gaat grotendeels 
ongehinderd door.

Or. de

Amendement 131
Anna Rosbach

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

Or. en

Amendement 132
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De ecologische veranderingen in de EU 
worden meer en meer veroorzaakt door 
ontwikkelingen die plaatsvinden op 
mondiaal niveau, waaronder 
demografische veranderingen, consumptie-
en handelspatronen en snelle 
technologische vooruitgang. Deze kunnen 
grote mogelijkheden voor economische 
groei en sociaal welzijn bieden, maar 
zorgen voor problemen en onzekerheden 
met betrekking tot de economie en de 
samenleving van de EU en veroorzaken 

6. De ecologische veranderingen in de EU 
worden meer en meer veroorzaakt door 
ontwikkelingen die plaatsvinden op 
mondiaal niveau, waaronder 
demografische veranderingen, consumptie-
en handelspatronen en snelle 
technologische vooruitgang. Deze kunnen 
grote mogelijkheden voor economische 
groei en sociaal welzijn bieden, maar 
zorgen voor problemen en onzekerheden 
met betrekking tot de economie en de 
samenleving van de EU op het gebied van 
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wereldwijd ecologische achteruitgang. milieubescherming.

Or. es

Amendement 133
Ewald Stadler

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. De internationale dimensie van het 
milieubeleid van de EU moet ook 
onderhandelingen met andere 
statengemeenschappen omvatten; de 
mogelijkheden om milieudoelstellingen in 
de handelspolitiek van de WTO op te 
nemen zijn tot nu toe niet volledig benut.

Or. de

Amendement 134
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Samen met de huidige afvalproductie en 
de consumptiesystemen in de 
wereldeconomie, zorgen de groeiende 
mondiale vraag naar goederen en diensten 
en het uitgeput raken van de hulpbronnen 
voor een stijging van de kosten van 
essentiële grondstoffen, mineralen en 
energie, waardoor nog meer vervuiling en 
afval wordt gegenereerd, de totale 
mondiale broeikasgasemissies toenemen en 
landdegradatie, ontbossing en 
biodiversiteitsverlies in de hand worden 
gewerkt. Bijna tweederde van de 

7. Samen met de huidige afvalproductie en 
de consumptiesystemen in de 
wereldeconomie, zorgen de groeiende 
mondiale vraag naar goederen en diensten 
en het uitgeput raken van de hulpbronnen 
voor een stijging van de kosten van 
essentiële grondstoffen, mineralen en 
energie, waardoor nog meer vervuiling en 
afval wordt gegenereerd, de totale 
mondiale broeikasgasemissies toenemen en 
landdegradatie, ontbossing en 
biodiversiteitsverlies in de hand worden 
gewerkt. Bijna tweederde van de 
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ecosystemen van de wereld is in verval en 
er zijn aanwijzingen dat de planetaire 
grenzen voor biodiversiteit, 
klimaatverandering en de stikstofkringloop 
reeds zijn overschreden. Tenzij er 
aanzienlijke vooruitgang wordt geboekt 
met de verbetering van de 
hulpbronnenefficiëntie, zal er in 2030 
waarschijnlijk een mondiaal tekort aan 
water van 40% zijn. Ook bestaat het gevaar 
dat klimaatverandering deze problemen zal 
doen versnellen, met alle kosten van dien. 
In 2011 hebben rampen die deels te wijten 
zijn aan klimaatverandering geresulteerd in 
een mondiaal financieel verlies van meer 
dan 300 miljard euro. De OESO heeft 
gewaarschuwd dat de voortdurende 
achteruitgang en uitholling van het 
natuurlijke kapitaal onomkeerbare 
veranderingen kunnen teweegbrengen die 
de twee eeuwen durende groei van de 
levensstandaard kunnen stuiten en tot 
aanzienlijke kosten kunnen leiden.

ecosystemen van de wereld is in verval en 
er zijn aanwijzingen dat de planetaire 
grenzen voor biodiversiteit, 
klimaatverandering en de stikstofkringloop 
reeds zijn overschreden. Tenzij er 
aanzienlijke vooruitgang wordt geboekt 
met de verbetering van de 
hulpbronnenefficiëntie, zal er in 2030 
waarschijnlijk een mondiaal tekort aan 
water van 40% zijn. Ook bestaat het gevaar 
dat klimaatverandering deze problemen zal 
doen versnellen, met alle kosten van dien1. 
In 2011 hebben rampen die deels te wijten 
zijn aan klimaatverandering geresulteerd in 
een mondiaal financieel verlies van meer 
dan 300 miljard euro. De OESO heeft 
gewaarschuwd dat de voortdurende 
achteruitgang en uitholling van het 
natuurlijke kapitaal onomkeerbare 
veranderingen kunnen teweegbrengen die 
de twee eeuwen durende groei van de 
levensstandaard kunnen stuiten en tot 
aanzienlijke kosten kunnen leiden.
__________________
1 Volgens het evaluatierapport-Stern over 
de economische aspecten van 
klimaatverandering zijn de totale kosten 
voor klimaatverandering, indien geen 
actie wordt ondernomen, te vergelijken 
met een jaarlijks verlies van 5 % van het 
wereldwijde bruto binnenlands product 
(BBP). Indien met meer risico's en 
gevolgen rekening wordt gehouden, kan 
dit cijfer oplopen tot wel 20 % van het 
BBP.

Or. en

Amendement 135
Richard Seeber, Peter Liese

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 9
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

9. Om in de toekomst goed te kunnen 
leven, moet er nu dringend en eensgezind 
actie worden ondernomen om de 
ecologische veerkracht te verbeteren en de 
voordelen van het milieubeleid voor de 
economie en de samenleving te 
maximaliseren, zonder daarbij de 
ecologische grenzen van onze planeet uit 
het oog te verliezen. Dit programma 
weerspiegelt het vaste voornemen van de 
EU om zichzelf om te vormen tot een 
inclusieve, groene economie, die groei en 
ontwikkeling veiligstelt, de 
volksgezondheid en het welzijn waarborgt, 
voor fatsoenlijke banen zorgt, de 
ongelijkheid reduceert en die investeert in 
biodiversiteit en de hieruit voortvloeiende 
ecosysteemdiensten, omdat zij intrinsieke 
waarde bezit en een essentiële bijdrage 
levert aan het menselijk welzijn en de 
economische welvaart, en deze in stand 
houdt.

Or. en

Amendement 136
Karin Kadenbach

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

EU om zichzelf om te vormen tot een 
inclusieve, groene economie, die groei en 
ontwikkeling veiligstelt, de 
volksgezondheid en het welzijn waarborgt, 
voor fatsoenlijke banen zorgt, de 
ongelijkheid reduceert en die investeert in 
biodiversiteit en de hieruit voortvloeiende 
ecosysteemdiensten – het natuurlijk 
kapitaal, omdat zij intrinsieke waarde bezit 
en een essentiële bijdrage levert aan het 
menselijk welzijn en de economische 
welvaart, en deze in stand houdt.

Or. en

Amendement 137
Giancarlo Scottà

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10. De volgende visie voor 2050 is bedoeld 
om mede richting te geven aan de actie die 
tot 2020 en daarna wordt genomen: In 
2050 leiden we een goed leven, binnen de 
ecologische grenzen van de planeet. Onze 
welvaart en onze gezonde natuurlijke 
omgeving zijn te danken aan een 
innovatieve kringloopeconomie waarin 
niets wordt verspild en waarin natuurlijke 
hulpbronnen worden beheerd op manieren 
die de veerkracht van onze samenleving 
versterken. Onze koolstofarme groei is al 
lang losgekoppeld van het gebruik van 
hulpbronnen en geeft de toon aan voor een 
duurzame wereldeconomie.

10. De volgende visie voor 2050 is bedoeld 
om mede richting te geven aan de actie die 
tot 2020 en daarna wordt genomen: In 
2050 leiden we een goed leven, binnen de 
ecologische grenzen van de planeet. Onze 
welvaart en onze gezonde natuurlijke 
omgeving zijn te danken aan een 
innovatieve kringloopeconomie –
gebaseerd op de fundamentele stelling "er 
wordt niets gecreëerd en niets vernietigd, 
maar alles wordt veranderd"1 – waarin 
niets wordt verspild en waarin natuurlijke 
hulpbronnen worden beheerd op manieren 
die de veerkracht van onze samenleving 
versterken. Onze koolstofarme groei is 
voor zover mogelijk losgekoppeld van het 
gebruik van hulpbronnen en geeft de toon 
aan voor een duurzame wereldeconomie.
__________________
1 Antoine-Laurent de Lavoisier.
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Or. it

Amendement 138
Erik Bánki

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10. De volgende visie voor 2050 is bedoeld 
om mede richting te geven aan de actie die 
tot 2020 en daarna wordt genomen: In 
2050 leiden we een goed leven, binnen de 
ecologische grenzen van de planeet. Onze
welvaart en onze gezonde natuurlijke 
omgeving zijn te danken aan een 
innovatieve kringloopeconomie waarin 
niets wordt verspild en waarin natuurlijke 
hulpbronnen worden beheerd op manieren 
die de veerkracht van onze samenleving 
versterken. Onze koolstofarme groei is al 
lang losgekoppeld van het gebruik van 
hulpbronnen en geeft de toon aan voor een 
duurzame wereldeconomie.

10. De volgende visie voor 2050 is bedoeld 
om mede richting te geven aan de actie die 
tot 2020 en daarna wordt genomen: In 
2050 leiden we een goed leven, binnen de 
ecologische grenzen van de planeet. Ons 
welzijn en onze gezonde natuurlijke 
omgeving zijn te danken aan een 
innovatieve kringloopeconomie waarin 
niets wordt verspild en waarin natuurlijke 
hulpbronnen worden beheerd op manieren 
die de veerkracht van onze samenleving 
versterken. De biodiversiteit en 
ecosysteemdiensten worden beschermd, 
op waarde geschat en passend hersteld. 
Onze koolstofarme groei is al lang 
losgekoppeld van het gebruik van 
hulpbronnen en geeft de toon aan voor een 
duurzame wereldeconomie.

Or. en

Amendement 139
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10. De volgende visie voor 2050 is bedoeld 
om mede richting te geven aan de actie die 
tot 2020 en daarna wordt genomen: In 
2050 leiden we een goed leven, binnen de 
ecologische grenzen van de planeet. Onze 

10. De volgende visie voor 2050 is bedoeld 
om mede richting te geven aan de actie die 
tot 2020 en daarna wordt genomen: In 
2050 leiden we een goed leven, binnen de
ecologische grenzen van de planeet. Onze 
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welvaart en onze gezonde natuurlijke 
omgeving zijn te danken aan een 
innovatieve kringloopeconomie waarin 
niets wordt verspild en waarin natuurlijke 
hulpbronnen worden beheerd op manieren 
die de veerkracht van onze samenleving 
versterken. Onze koolstofarme groei is al 
lang losgekoppeld van het gebruik van 
hulpbronnen en geeft de toon aan voor een 
duurzame wereldeconomie.

welvaart en onze gezonde natuurlijke 
omgeving zijn te danken aan een 
innovatieve kringloopeconomie waarin 
niets wordt verspild en waarin natuurlijke 
hulpbronnen worden beheerd op manieren 
die de veerkracht van onze samenleving 
versterken. Onze koolstofarme groei is al 
lang losgekoppeld van het gebruik van 
hulpbronnen en geeft de toon aan voor een 
duurzame wereldeconomie. Gerechtigheid 
inzake milieuaangelegenheden wordt 
zowel binnen als buiten de EU 
gegarandeerd. Iedereen heeft gelijke 
toegang tot de ecologische voordelen. De 
door ecologische degradatie veroorzaakte 
lasten worden op een eerlijke manier 
verdeeld.

Or. en

Amendement 140
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

11. Deze omslag vereist de volledige 
integratie van milieukwesties met overige 
beleidsterreinen, zoals energie, transport, 
landbouw, visserij, economie en industrie, 
onderzoek en innovatie, werkgelegenheid 
en sociaal beleid. Het doel moet zijn om tot 
een coherente, gezamenlijke aanpak te 
komen. Actie binnen de EU moet worden 
aangevuld met verbeterde mondiale actie 
en samenwerking met buurlanden om 
gemeenschappelijke problemen op te 
lossen. Daarenboven moet de 
maatschappij als geheel zoveel mogelijk 
worden betrokken bij het proces van het 
oplossen van deze problemen.
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Or. lt

Amendement 141
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 142
Richard Seeber, Peter Liese

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

12. De EU heeft de aanzet tot deze omslag 
gegeven middels geïntegreerde 
langetermijnstrategieën om het verlies aan 
biodiversiteit een halt toe te roepen, de 
hulpbronnenefficiëntie te verbeteren en de 
overgang naar een koolstofarme economie 
te bespoedigen. De Commissie heeft verder 
de milieuproblemen en -doelstellingen 
verweven met recente initiatieven op 

12. De EU heeft de aanzet tot deze omslag 
gegeven middels geïntegreerde 
langetermijnstrategieën om het verlies aan 
biodiversiteit een halt toe te roepen, de 
hulpbronnenefficiëntie te verbeteren en de 
overgang naar een koolstofarme economie 
te bespoedigen. De Commissie heeft verder 
de milieuproblemen en -doelstellingen 
verweven met recente initiatieven op 
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andere belangrijke beleidsterreinen, 
waaronder energie en transport, en heeft 
getracht te zorgen voor een betere levering 
van milieuvoordelen aan de hand van 
hervormingen van het EU-beleid inzake 
landbouw en plattelandsontwikkeling, 
visserij en cohesie. Daarbij is 
voortgebouwd op de resultaten die tot op 
heden zijn geboekt.

andere belangrijke beleidsterreinen, 
waaronder energie en transport, en heeft 
getracht te zorgen voor een betere levering 
van milieuvoordelen aan de hand van 
hervormingen van het EU-beleid inzake 
landbouw en plattelandsontwikkeling, 
visserij en cohesie. Daarbij is 
voortgebouwd op de resultaten die tot op 
heden zijn geboekt. Het is daarbij echter 
wel noodzakelijk beter te letten op de 
implementatie van de cross-
compliancebepalingen.

Or. de

Amendement 143
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

13. De EU heeft tal van internationaal 
overeengekomen milieuverbintenissen 
ondertekend, met inbegrip van die welke 
zijn opgesteld door de Conferentie voor 
duurzame ontwikkeling van de Verenigde 
Naties (Rio+20), waar zij haar steun heeft 
uitgesproken voor de inclusieve groene 
economie als centraal onderdeel van een 
bredere strategie voor duurzame 
ontwikkeling.

13. De EU is op grond van multilaterale 
milieuovereenkomsten tal van wettelijk 
bindende verbintenissen aangegaan, 
alsook tal van politiek bindende
milieuverbintenissen, met inbegrip van die 
welke zijn goedgekeurd door de 
Conferentie voor duurzame ontwikkeling 
van de Verenigde Naties (Rio+20). In het 
slotdocument van Rio+20 wordt erkend 
dat de inclusieve groene economie een 
belangrijk instrument is voor het bereiken 
van duurzame ontwikkeling en is er een 
kader voor actie in opgenomen dat alle 
drie de dimensies van duurzame 
ontwikkeling omvat, waarvan er veel 
worden weerspiegeld in de prioritaire 
doelstellingen van dit programma. Verder 
werd overeengekomen dat de 
doelstellingen voor duurzame 
ontwikkeling worden uitgewerkt, het 
institutioneel kader wordt versterkt, en er 
een financiële strategie voor duurzame 
ontwikkeling wordt ontwikkeld. De EU en 
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haar lidstaten dienen nu te waarborgen 
dat deze verbintenissen worden 
uitgevoerd, zowel binnen de Unie zelf 
middels nationale beleidsmaatregelen, 
alsook wereldwijd middels bijdragen aan 
internationale maatregelen.

Or. en

Amendement 144
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

14. Dit programma vormt een aanvulling 
op deze inspanningen door de prioritaire 
doelstellingen voor de EU voor de periode 
tot en met 2020 vast te stellen.

14. Dit programma vormt een aanvulling 
op deze inspanningen door de prioritaire 
doelstellingen voor de EU voor de periode 
tot en met 2020 vast te stellen en 
indicatieve wegen uit te stippelen tot aan 
2050. Hierdoor wordt de uitvoering 
gewaarborgd, worden nationale 
maatregelen aangemoedigd en veel 
actoren gesteund bij het maken van 
keuzen voor kostenbesparende 
investeringen.

Or. en

Amendement 145
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

15. Overeenkomstig het 
subsidiariteitsbeginsel is ter 
verwezenlijking van die doelstellingen in 
veel gevallen in de eerste plaats actie op 

15. Overeenkomstig het 
subsidiariteitsbeginsel is ter 
verwezenlijking van die doelstellingen in 
veel gevallen in de eerste plaats actie op 
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nationaal, regionaal of lokaal niveau 
vereist. Op andere vlakken zijn er 
aanvullende maatregelen op EU-niveau
vereist. Omdat milieubeleid een gedeelde 
bevoegdheid is binnen de EU, is het een 
van de doelstellingen van dit programma 
om een gezamenlijk eigenaarschap van 
gedeelde doelen en doelstellingen te 
creëren en te zorgen voor een gelijk 
speelveld voor ondernemingen en 
overheidsinstanties. Heldere doelen en 
doelstellingen geven beleidsmakers en 
overige belanghebbenden, met inbegrip 
van regio's en steden, ondernemingen en 
sociale partners, en individuele burgers, 
een gevoel van richting en een 
voorspelbaar kader voor actie.

nationaal, regionaal of lokaal niveau 
vereist, onder voorbehoud dat het publiek 
op gepaste wijze gehoord wordt in 
discussies over milieukwesties. Op andere 
vlakken zijn er aanvullende maatregelen op 
EU-niveau vereist. Omdat milieubeleid een 
gedeelde bevoegdheid is binnen de EU, is 
het een van de doelstellingen van dit 
programma om een gezamenlijk 
eigenaarschap van gedeelde doelen en 
doelstellingen te creëren en te zorgen voor 
een gelijk speelveld voor ondernemingen 
en overheidsinstanties. Heldere doelen en 
doelstellingen geven beleidsmakers en 
overige belanghebbenden, met inbegrip 
van regio's en steden, ondernemingen en 
sociale partners, en individuele burgers, 
een gevoel van richting en een 
voorspelbaar kader voor actie.

Or. lt

Amendement 146
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

15. Overeenkomstig het 
subsidiariteitsbeginsel is ter 
verwezenlijking van die doelstellingen in 
veel gevallen in de eerste plaats actie op 
nationaal, regionaal of lokaal niveau 
vereist. Op andere vlakken zijn er 
aanvullende maatregelen op EU-niveau 
vereist. Omdat milieubeleid een gedeelde 
bevoegdheid is binnen de EU, is het een 
van de doelstellingen van dit programma 
om een gezamenlijk eigenaarschap van 
gedeelde doelen en doelstellingen te 
creëren en te zorgen voor een gelijk 
speelveld voor ondernemingen en 
overheidsinstanties. Heldere doelen en 
doelstellingen geven beleidsmakers en 
overige belanghebbenden, met inbegrip 
van regio's en steden, ondernemingen en 

15. Overeenkomstig het 
subsidiariteitsbeginsel is ter 
verwezenlijking van die doelstellingen in 
veel gevallen in de eerste plaats actie op 
nationaal, regionaal of lokaal niveau 
vereist. Op andere vlakken zijn er 
aanvullende maatregelen op EU-niveau 
vereist. Omdat milieubeleid een gedeelde 
bevoegdheid is binnen de EU, is het een 
van de doelstellingen van dit programma 
om een gezamenlijk eigenaarschap van 
gedeelde doelen en doelstellingen te 
creëren en te zorgen voor een gelijk 
speelveld voor ondernemingen en 
overheidsinstanties. Heldere doelen en 
doelstellingen en de uitwisseling van beste 
praktijken geven beleidsmakers en overige 
belanghebbenden, met inbegrip van regio's 
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sociale partners, en individuele burgers, 
een gevoel van richting en een 
voorspelbaar kader voor actie.

en steden, ondernemingen en sociale 
partners, en individuele burgers, een gevoel 
van richting en een voorspelbaar kader 
voor actie.

Or. en

Amendement 147
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

16. De economische welvaart en het 
welzijn van de EU zijn afhankelijk van 
haar natuurlijk kapitaal, dat wil zeggen 
haar biodiversiteit, waaronder
ecosystemen die haar essentiële goederen 
en diensten leveren, van vruchtbare 
bodems en multifunctionele bossen tot 
productieve grond en zeeën, van zoet water 
en schone lucht tot bestuiving, 
overstromings- en klimaatbeheersing en 
bescherming tegen natuurrampen. Een 
substantieel deel van de EU-wetgeving is 
gericht op de bescherming, het behoud en 
de verbetering van natuurlijk kapitaal. 
Daarbij gaat het onder meer om de 
kaderrichtlijn water, de richtlijn inzake 
stedelijk afvalwater1, de nitratenrichtlijn2, 
de kaderrichtlijn mariene strategie, de 
luchtkwaliteitsrichtlijn en aanverwante 
richtlijnen en de habitatrichtlijn en de 
vogelrichtlijn. Wetgeving inzake 
klimaatverandering, chemische stoffen, 
industriële emissies en afvalstoffen draagt 
eveneens bij aan het verminderen van de 
druk op de biodiversiteit, met inbegrip van 
ecosystemen, bodems en soorten en 
habitats.

__________________
1 Richtlijn 91/271/EEG.
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2 Richtlijn 91/676/EEG.

Or. en

Amendement 148
Giancarlo Scottà

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. it

Amendement 149
Jean-Pierre Audy
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Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 150
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

16. De economische welvaart en het 
welzijn van de EU zijn afhankelijk van 
haar natuurlijk kapitaal, met inbegrip van 
ecosystemen die haar essentiële goederen 
en diensten leveren, van vruchtbare 
bodems en multifunctionele bossen tot 
productieve grond en zeeën, van zoet water 
en schone lucht tot bestuiving, 

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

overstromings- en klimaatbeheersing en 
bescherming tegen natuurrampen. Een 
substantieel deel van de EU-wetgeving is 
gericht op de bescherming, het behoud en 
de verbetering van natuurlijk kapitaal. 
Daarbij gaat het onder meer om de 
kaderrichtlijn water, de kaderrichtlijn 
mariene strategie, de richtlijn inzake 
stedelijk afvalwater1, de nitratenrichtlijn2, 
de luchtkwaliteitsrichtlijn en aanverwante 
richtlijnen en de habitatrichtlijn en de 
vogelrichtlijn. Wetgeving inzake 
klimaatverandering, chemische stoffen, 
industriële emissies en afvalstoffen draagt 
eveneens bij aan het verminderen van de 
druk op de biodiversiteit, met inbegrip van 
ecosystemen, soorten en habitats.
__________________
1 Richtlijn 91/271/EEG.
2 Richtlijn 91/676/EEG.

Or. en

Amendement 151
Elena Oana Antonescu

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

16. De economische welvaart en het 
welzijn van de EU zijn afhankelijk van 
haar natuurlijk kapitaal, met inbegrip van 
ecosystemen die haar essentiële goederen 
en diensten leveren, van vruchtbare 
bodems en multifunctionele bossen tot 
productieve grond en zeeën, van zoet water 
en schone lucht tot bestuiving, 
overstromings- en klimaatbeheersing en 
bescherming tegen natuurrampen. Een 
substantieel deel van de EU-wetgeving is 
gericht op de bescherming, het behoud en 
de verbetering van natuurlijk kapitaal. 

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

Daarbij gaat het onder meer om de 
kaderrichtlijn water, de kaderrichtlijn 
mariene strategie, de richtlijn inzake 
stedelijk afvalwater1, de nitratenrichtlijn2, 
de luchtkwaliteitsrichtlijn en aanverwante 
richtlijnen en de habitatrichtlijn en de 
vogelrichtlijn. Wetgeving inzake 
klimaatverandering, chemische stoffen, 
industriële emissies en afvalstoffen draagt 
eveneens bij aan het verminderen van de 
druk op de biodiversiteit, met inbegrip van 
ecosystemen, soorten en habitats.

__________________
1 Richtlijn 91/271/EEG.
2 Richtlijn 91/676/EEG.

Or. en

Amendement 152
Ewald Stadler

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

17. Uit recente beoordelingen blijkt echter 
dat er nog steeds biodiversiteit in de EU 
verloren gaat en dat de meeste 
ecosystemen ernstig achteruit zijn gegaan.
In de EU-biodiversiteitsstrategie voor 2020 
worden de doelstellingen en acties 
uiteengezet die nodig zijn om deze 
negatieve trend te keren en de 
ecosysteemdiensten te verbeteren. Deze 
strategie moet volledig worden uitgevoerd 
als de EU aan haar kerndoelstelling inzake 
biodiversiteit voor 2020 wil voldoen. Ook 
al omvat de strategie ingebouwde 
maatregelen ter verbetering van de 
uitvoering van de vogel- en de 
habitatrichtlijn, met inbegrip van het 
Natura 2000-netwerk, voor het bereiken 
van de kerndoelstellingen is de volledige 

17. Uit recente beoordelingen blijkt echter 
dat er nog steeds biodiversiteit in de EU 
verloren gaat. In de EU-
biodiversiteitsstrategie voor 2020 worden 
de doelstellingen en acties uiteengezet die 
nodig zijn om deze negatieve trend te keren 
en de ecosysteemdiensten te verbeteren. 
Deze strategie moet volledig worden 
uitgevoerd als de EU aan haar 
kerndoelstelling inzake biodiversiteit voor 
2020 wil voldoen. Ook al omvat de 
strategie ingebouwde maatregelen ter 
verbetering van de uitvoering van de 
vogel- en de habitatrichtlijn, met inbegrip 
van het Natura 2000-netwerk, voor het 
bereiken van de kerndoelstellingen is de 
volledige uitvoering van alle bestaande 
wetgeving die gericht is op het beschermen 
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uitvoering van alle bestaande wetgeving 
die gericht is op het beschermen van het 
natuurlijke kapitaal vereist.

van het natuurlijke kapitaal vereist.

Or. de

Amendement 153
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

17. Uit recente beoordelingen blijkt echter 
dat er nog steeds biodiversiteit in de EU 
verloren gaat en dat de meeste 
ecosystemen ernstig achteruit zijn gegaan. 
In de EU-biodiversiteitsstrategie voor 2020 
worden de doelstellingen en acties 
uiteengezet die nodig zijn om deze 
negatieve trend te keren en de 
ecosysteemdiensten te verbeteren. Deze 
strategie moet volledig worden uitgevoerd 
als de EU aan haar kerndoelstelling inzake 
biodiversiteit voor 2020 wil voldoen. Ook 
al omvat de strategie ingebouwde 
maatregelen ter verbetering van de 
uitvoering van de vogel- en de 
habitatrichtlijn, met inbegrip van het 
Natura 2000-netwerk, voor het bereiken 
van de kerndoelstellingen is de volledige 
uitvoering van alle bestaande wetgeving 
die gericht is op het beschermen van het 
natuurlijke kapitaal vereist.

17. Uit recente beoordelingen blijkt echter 
dat er nog steeds biodiversiteit in de EU 
verloren gaat en dat de meeste 
ecosystemen ernstig achteruit zijn gegaan. 
In de EU-biodiversiteitsstrategie voor 2020 
worden de doelstellingen en acties 
uiteengezet die nodig zijn om het 
biodiversiteitsverlies tegen te gaan en om
ecosystemen en de eruit voortvloeiende
diensten te behouden, herstellen en 
verbeteren. Deze strategie moet volledig 
worden uitgevoerd als de EU aan haar 
kerndoelstelling inzake biodiversiteit voor 
2020 wil voldoen. Ook al omvat de 
strategie ingebouwde maatregelen ter 
verbetering van de uitvoering van de 
vogel- en de habitatrichtlijn, met inbegrip 
van het Natura 2000-netwerk, voor het 
bereiken van de kerndoelstellingen is de 
volledige uitvoering van alle bestaande 
wetgeving die gericht is op het beschermen 
van het natuurlijke kapitaal vereist.

Or. en

Amendement 154
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso
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Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

17. Uit recente beoordelingen blijkt echter 
dat er nog steeds biodiversiteit in de EU 
verloren gaat en dat de meeste 
ecosystemen ernstig achteruit zijn gegaan. 
In de EU-biodiversiteitsstrategie voor 2020 
worden de doelstellingen en acties 
uiteengezet die nodig zijn om deze 
negatieve trend te keren en de 
ecosysteemdiensten te verbeteren. Deze 
strategie moet volledig worden uitgevoerd 
als de EU aan haar kerndoelstelling inzake 
biodiversiteit voor 2020 wil voldoen. Ook 
al omvat de strategie ingebouwde 
maatregelen ter verbetering van de 
uitvoering van de vogel- en de 
habitatrichtlijn, met inbegrip van het 
Natura 2000-netwerk, voor het bereiken 
van de kerndoelstellingen is de volledige 
uitvoering van alle bestaande wetgeving 
die gericht is op het beschermen van het 
natuurlijke kapitaal vereist.

17. Uit recente beoordelingen blijkt echter 
dat er nog steeds biodiversiteit in de EU 
verloren gaat en dat de meeste 
ecosystemen ernstig achteruit zijn gegaan. 
In de EU-biodiversiteitsstrategie voor 2020 
worden de doelstellingen en acties 
uiteengezet die nodig zijn om deze 
negatieve trend te keren en de 
ecosysteemdiensten te verbeteren. Deze 
strategie moet volledig worden uitgevoerd 
als de EU aan haar kerndoelstelling inzake 
biodiversiteit voor 2020 wil voldoen. Ook 
al omvat de strategie ingebouwde 
maatregelen ter verbetering van de 
uitvoering van de vogel- en de 
habitatrichtlijn, met inbegrip van het 
Natura 2000-netwerk, voor het bereiken 
van de kerndoelstellingen is de volledige 
uitvoering van alle bestaande wetgeving 
die gericht is op het beschermen van het 
natuurlijke kapitaal vereist. In dit opzicht 
moet de Commissie ervoor waken dat de 
beheersplannen voor de instandhouding 
van Natura 2000 voldoen aan de vereisten 
van artikel 6 van de habitatrichtlijn. Om 
eigenaars en gebruikers bij het beleid ten 
behoud van de biodiversiteit te betrekken 
is hun actieve deelname eraan 
noodzakelijk.

Or. es

Amendement 155
Pavel Poc

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

17. Uit recente beoordelingen blijkt echter 17. Uit recente beoordelingen blijkt echter 
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dat er nog steeds biodiversiteit in de EU 
verloren gaat en dat de meeste 
ecosystemen ernstig achteruit zijn gegaan. 
In de EU-biodiversiteitsstrategie voor 2020 
worden de doelstellingen en acties 
uiteengezet die nodig zijn om deze 
negatieve trend te keren en de 
ecosysteemdiensten te verbeteren. Deze 
strategie moet volledig worden uitgevoerd 
als de EU aan haar kerndoelstelling inzake 
biodiversiteit voor 2020 wil voldoen. Ook 
al omvat de strategie ingebouwde 
maatregelen ter verbetering van de 
uitvoering van de vogel- en de 
habitatrichtlijn, met inbegrip van het 
Natura 2000-netwerk, voor het bereiken 
van de kerndoelstellingen is de volledige 
uitvoering van alle bestaande wetgeving 
die gericht is op het beschermen van het 
natuurlijke kapitaal vereist.

dat er nog steeds biodiversiteit in de EU 
verloren gaat en dat de meeste 
ecosystemen ernstig achteruit zijn gegaan.
Invasieve uitheemse soorten vormen een 
groter gevaar voor biodiversiteit, de 
volksgezondheid en de economie dan 
voorheen werd gedacht. In de EU-
biodiversiteitsstrategie voor 2020 worden 
de doelstellingen en acties uiteengezet die 
nodig zijn om deze negatieve trend te keren 
en de ecosysteemdiensten te verbeteren. 
Deze strategie moet volledig worden 
uitgevoerd als de EU aan haar 
kerndoelstelling inzake biodiversiteit voor 
2020 wil voldoen. Ook al omvat de 
strategie ingebouwde maatregelen ter 
verbetering van de uitvoering van de 
vogel- en de habitatrichtlijn, met inbegrip 
van het Natura 2000-netwerk, voor het 
bereiken van de kerndoelstellingen is de 
volledige uitvoering van alle bestaande 
wetgeving die gericht is op het beschermen 
van het natuurlijke kapitaal vereist.

Or. en

Motivering

Er zijn dwingende motivaties op ecologisch en economisch gebied om in actie te komen. 
Biologische invasies vormen een van de belangrijkste oorzaken van biodiversiteitsverlies. 
Invasieve uitheemse soorten kunnen generaties lang verregaande en schadelijke gevolgen 
hebben voor het milieu en natuurlijke hulpbronnen. Invasieve uitheemse soorten kunnen ook 
het menselijk leven en de volksgezondheid beïnvloeden en ernstige economische schade 
toebrengen aan landbouw, bosbouw en visserij, die alleen al voor Europa wordt geschat op 
ten minste 12 miljard euro per jaar. Indien effectieve maatregelen nog verder worden 
uitgesteld, zal de EU niet in staat zijn haar eigen doelstellingen wat betreft 
biodiversiteitsbehoud te bereiken en te voldoen aan haar wereldwijde verbintenissen inzake 
biodiversiteit.

Amendement 156
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 17 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

17 bis. bij de uitvoering van de 
beheersplannen door de lidstaten moeten 
verschillende aspecten uit verschillend 
beleid worden geïntegreerd. Lidstaten 
moeten er dan ook rekening mee houden 
dat de aanwezigheid van watervoorraden 
en bepaalde gewassen noodzakelijk kan 
zijn voor het bereiken van een gunstige 
staat van instandhouding voor habitats en 
soorten.

Or. es

Amendement 157
Matthias Groote

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

18. Ondanks de aanzienlijke inspanningen 
tot nu toe zal de vereiste op grond van de 
kaderrichtlijn water om in 2015 een "goede 
milieutoestand" te bereiken, waarschijnlijk 
slechts voor 53 % van de 
oppervlaktewaterlichamen in de EU 
worden gehaald. Door de aanhoudende 
druk op zeeën en oceanen ten gevolge van 
menselijke activiteiten en van onder meer 
overbevissing, afvallozing en 
massatoerisme bestaat tevens het gevaar 
dat de doelstelling van de kaderrichtlijn 
mariene strategie om in 2020 een "goede 
milieutoestand" te bereiken, niet wordt 
gehaald. Daarom is het noodzakelijk om te 
zorgen voor een beter gecoördineerde en 
gereglementeerde exploitatie van zeeën en 
kustgebieden in het kader van een 
geïntegreerd kustbeheer. En al heeft het 
EU-beleid inzake luchtvervuiling en 
industriële emissies bijgedragen aan het 
verminderen van vele vormen van 
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stroomopwekking. vervuiling, de ecosystemen hebben nog 
steeds te lijden van overmatige 
stikstofdepositie en ozonvervuiling in 
verband met emissies van transport, 
intensieve landbouw en stroomopwekking.

Or. de

Amendement 158
Richard Seeber, Peter Liese

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de
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Amendement 159
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 160
Matthias Groote

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

19. Voor het beschermen, behouden en 
verbeteren van het natuurlijk kapitaal van 
de EU is het daarom vereist dat de 
problemen worden aangepakt bij de bron, 
onder andere door betere integratie van de 

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

doelstellingen inzake natuurlijk kapitaal 
met overige beleidsmaatregelen, om zo 
voor coherente beleidsmaatregelen te 
zorgen en aanvullende voordelen te 
genereren. De vergroenende aspecten die 
zijn opgenomen in de 
hervormingsvoorstellen van de Commissie, 
met name voor het landbouw-, visserij- en 
cohesiebeleid van de EU, zijn bedoeld om 
deze doelstellingen kracht bij te zetten en 
worden ondersteund door voorstellen ter 
vergroening van de EU-begroting uit 
hoofde van het meerjarig financieel kader 
2014-2020 (MFK). In het bijzonder in de 
landbouwsector is er een groot potentieel 
voor de vermindering van de 
broeikasgasemissies en de uitstoot van 
anorganisch stikstof en fosfaatmeststoffen 
in het grondwater. Een op strenge 
milieuvoorwaarden afgestemde 
landbouwsector zal dan niet alleen 
kunnen zorgen voor de waarborging of 
duurzame verbetering van de 
bodemkwaliteit en het behoud van de 
biodiversiteit op het platteland, maar ook 
een essentiële bijdrage kunnen leveren tot 
de verbetering van de lucht- en 
waterkwaliteit. Middels de vergroening 
van het GLB worden daarnaast tevens de 
milieuvriendelijke landbouwpraktijken 
gewasdiversificatie, bescherming van 
blijvend grasland en de invoering en 
instandhouding van ecologisch 
waardevolle landbouw- en bosgebieden 
bevorderd.

Or. de

Amendement 161
Giancarlo Scottà

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 19
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. it

Amendement 162
Christa Klaß, Britta Reimers, Esther de Lange

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

verbeteren van het natuurlijk kapitaal van 
de EU is het daarom vereist dat de 
problemen worden aangepakt bij de bron, 
onder andere door betere integratie van de 
doelstellingen inzake natuurlijk kapitaal 
met overige beleidsmaatregelen, om zo 
voor coherente beleidsmaatregelen te 
zorgen en aanvullende voordelen te 
genereren. De vergroenende aspecten die 
zijn opgenomen in de 
hervormingsvoorstellen van de Commissie, 
met name voor het landbouw-, visserij- en 
cohesiebeleid van de EU, zijn bedoeld om 
deze doelstellingen kracht bij te zetten en 
worden ondersteund door voorstellen ter 
vergroening van de EU-begroting uit 
hoofde van het meerjarig financieel kader 
2014-2020 (MFK). Zo zou de koppeling 
tussen betalingen aan landbouwbedrijven 
en de naleving van de objectieve en 
meetbare criteria van de kaderrichtlijn 
water de aquatische ecosystemen in 
plattelandsgebieden ten goede moeten 
komen. Middels de vergroening van het 
GLB worden tevens de milieuvriendelijke 
landbouwpraktijken gewasdiversificatie, 
bescherming van blijvend grasland en de 
invoering en instandhouding van 
ecologisch waardevolle landbouw- en 
bosgebieden bevorderd. Een essentieel 
onderdeel van duurzame landbouw is een 
verantwoord beheer met het oog op 
toekomstige generaties, dat tegelijkertijd 
productief is en efficiënt gebruikmaakt 
van hulpbronnen.

Or. de

Amendement 163
Eija-Riitta Korhola

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 19
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 164
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 19
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 165
Anna Rosbach

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 20
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

20. Omdat de maritieme sector tal van 
economische mogelijkheden biedt, van 
visserij, scheepvaart en aquacultuur tot 
grondstoffen, offshore-energie en mariene 
biotechnologie, moet ervoor worden 
gezorgd dat de exploitatie van het mariene 
milieu verenigbaar is met de 
instandhouding en het duurzame beheer 
van de mariene en kustecosystemen.

20. Omdat de maritieme sector tal van 
economische mogelijkheden biedt, van 
visserij, scheepvaart en aquacultuur tot 
grondstoffen, offshore-energie en mariene 
biotechnologie, moet ervoor worden 
gezorgd dat de exploitatie van het mariene 
milieu verenigbaar is met de 
instandhouding en het duurzame beheer 
van de mariene en kustecosystemen. Waar 
mogelijk moeten de betrokken partijen 
worden aangespoord om nieuwe 
methoden te bedenken die de bescherming 
van het mariene milieu bevorderen.

Or. en

Amendement 166
Matthias Groote

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

20. Omdat de maritieme sector tal van 
economische mogelijkheden biedt, van 
visserij, scheepvaart en aquacultuur tot 
grondstoffen, offshore-energie en mariene 
biotechnologie, moet ervoor worden 
gezorgd dat de exploitatie van het mariene 
milieu verenigbaar is met de 
instandhouding en het duurzame beheer 
van de mariene en kustecosystemen.

20. Omdat de maritieme sector tal van 
economische mogelijkheden biedt, van 
visserij, scheepvaart en aquacultuur tot 
grondstoffen, offshore-energie en mariene 
biotechnologie, moet ervoor worden 
gezorgd dat de exploitatie van het mariene 
milieu verenigbaar is met de 
instandhouding en het duurzame beheer 
van de mariene en kustecosystemen. Een 
geïntegreerd Europees kustbeheer kan, in 
combinatie met een duurzame maritieme 
ruimtelijke ordening, een effectief 
instrument zijn voor het beheer van de 
activiteiten in de zee- en kustgebieden en 
voor het tot stand brengen van een 
evenwichtige verhouding tussen de 
diverse functies van de zee.
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Or. de

Amendement 167
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

20. Omdat de maritieme sector tal van 
economische mogelijkheden biedt, van 
visserij, scheepvaart en aquacultuur tot 
grondstoffen, offshore-energie en mariene 
biotechnologie, moet ervoor worden 
gezorgd dat de exploitatie van het mariene 
milieu verenigbaar is met de 
instandhouding en het duurzame beheer 
van de mariene en kustecosystemen.

20. Omdat de maritieme sector tal van 
economische mogelijkheden biedt, van 
visserij, scheepvaart en aquacultuur tot 
grondstoffen, offshore-energie en mariene 
biotechnologie, moet ervoor worden 
gezorgd dat de exploitatie van het mariene 
milieu verenigbaar is met de 
instandhouding en het duurzame beheer 
van de mariene en kustecosystemen. Voor 
het behoud van de natuurlijke mariene 
hulpbronnen is een akkoord tussen de 
lidstaten en de Commissie nodig over 
digitale kartering van de wateren van de 
EU met beschermde zones en te 
beschermen soorten. Die elementen 
waarvan in verdragen en wetgeving over 
milieueffectbeoordeling is vastgelegd dat 
ze beschermd dienen te worden, zoals 
natuurlijke hulpbronnen, biodiversiteit en 
cultureel erfgoed, moeten deel uitmaken 
van deze kartering. In het geval van 
internationale wateren, in het bijzonder 
de Middellandse Zee, dient de Commissie 
onderzoek in het kader van geïntegreerd 
maritiem beleid te bevorderen.

Or. es

Amendement 168
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 21
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

21. Binnen het EU-
klimaatveranderingsbeleid moet 
uitgebreider worden gebruikgemaakt van 
ecosysteemgebaseerde benaderingen voor 
de matiging van en de aanpassing aan de 
klimaatverandering die ook ten goede 
komen aan de biodiversiteit en de levering 
van overige ecosysteemdiensten. 
Anderzijds moet binnen de besluitvorming 
omtrent hernieuwbare energie volledig 
rekening worden gehouden met 
milieudoelstellingen zoals 
biodiversiteitsbehoud en 
waterbescherming. Tot slot moeten er 
maatregelen ter bestrijding van 
transportgerelateerde luchtvervuiling en 
CO2-uitstoot worden genomen41.

21. Binnen het EU-
klimaatveranderingsbeleid moet 
uitgebreider worden gebruikgemaakt van 
ecosysteemgebaseerde benaderingen voor 
de matiging van en de aanpassing aan de 
klimaatverandering die ook ten goede 
komen aan de biodiversiteit en de levering 
van overige ecosysteemdiensten. 
Anderzijds moet binnen de besluitvorming 
omtrent hernieuwbare energie volledig 
rekening worden gehouden met 
milieudoelstellingen zoals 
biodiversiteitsbehoud en bodem- en 
waterbescherming. Tot slot moeten er 
maatregelen ter bestrijding van 
transportgerelateerde luchtvervuiling en 
CO2-uitstoot worden genomen41.

Or. en

Amendement 169
Matthias Groote

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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



AM\931263NL.doc 65/77 PE508.007v01-00

NL

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

vormen eveneens een hardnekkig 
probleem. Meer dan een miljoen locaties in 
de gehele EU worden beschouwd als 
verontreinigd en zolang deze niet zijn 
aangewezen en beoordeeld, blijven ze 
potentieel ernstige milieu- en 
gezondheidsrisico's vormen. Elk jaar wordt 
meer dan 1 000 km² aan grond 
gereserveerd ten behoeve van woningen, 
industrie, transport of recreatie. Deze 
kunstmatige afdichting van de grond heeft 
een negatieve weerslag op de 
waterhuishouding omdat het 
oppervlaktewater de bodem niet meer kan 
binnendringen en in het grondwater 
opgenomen worden.Omdat de grond 
daardoor onder andere geen regenwater 
meer kan opnemen en opslaan, stroomt er 
steeds meer water weg met als gevolg dat 
overstromingen worden veroorzaakt en 
onvoldoende drinkwater beschikbaar is. 
Het omkeren van dergelijke 
langetermijnveranderingen is moeilijk of 
duur en gaat bijna altijd ten koste van 
diverse sociale, economische en 
milieubehoeften. Daarom moet ervoor 
worden gezorgd dat de besluiten van de 
lidstaten met betrekking tot landgebruik 
exact aangeven welke oppervlakten 
mogen worden bebouwd en zij moeten de 
omvang van deze oppervlakten beperken.
Om tegemoet te komen aan de 
onvermijdelijke bodemafdekking in 
uitgestrekte gebieden moet voldoende 
compensatieland ter beschikking worden 
gesteld.

Or. de

Amendement 170
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 22
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

22. De achteruitgang, de fragmentatie en 
het niet-duurzame gebruik van land in de 
EU vormen een bedreiging voor de 
levering van bepaalde essentiële 
ecosysteemdiensten, waardoor de 
biodiversiteit wordt bedreigd en de 
kwetsbaarheid van Europa voor 
klimaatverandering en natuurrampen wordt 
vergroot. Ook gaat hierdoor de kwaliteit 
van de bodem achteruit. Meer dan 25% 
van het grondgebied van de EU wordt 
getroffen door bodemerosie door water, 
waardoor de bodemfuncties en de kwaliteit 
van zoet water worden aangetast. 
Bodemverontreiniging en -afdekking 
vormen eveneens een hardnekkig 
probleem. Meer dan een half miljoen 
locaties in de gehele EU worden 
beschouwd als verontreinigd en zolang 
deze niet zijn aangewezen en beoordeeld, 
blijven ze potentieel ernstige milieu- en 
gezondheidsrisico's vormen. Elk jaar wordt 
meer dan 1 000 km² aan grond 
gereserveerd ten behoeve van woningen, 
industrie, transport of recreatie. Het 
omkeren van dergelijke 
langetermijnveranderingen is moeilijk of 
duur en gaat bijna altijd ten koste van 
diverse sociale, economische en 
milieubehoeften. Daarom moet ervoor 
worden gezorgd dat de besluiten van de 
lidstaten met betrekking tot landgebruik 
duurzamer worden.

22. De achteruitgang, de fragmentatie en 
het niet-duurzame gebruik van land in de 
EU vormen een bedreiging voor de 
levering van bepaalde essentiële 
ecosysteemdiensten, waardoor de 
biodiversiteit wordt bedreigd en de 
kwetsbaarheid van Europa voor 
klimaatverandering en natuurrampen wordt 
vergroot. Ook leidt dit tot landdegradatie 
en woestijnvorming. Meer dan 25% van 
het grondgebied van de EU wordt getroffen 
door bodemerosie door water, waardoor de 
bodemfuncties en de kwaliteit van zoet 
water worden aangetast. 
Bodemverontreiniging en -afdekking 
vormen eveneens een hardnekkig 
probleem. Meer dan een half miljoen 
locaties in de gehele EU worden 
beschouwd als verontreinigd en zolang 
deze niet zijn aangewezen en beoordeeld, 
blijven ze potentieel ernstige ecologische, 
economische en sociale risico's vormen, 
inclusief gezondheidsrisico's. Elk jaar 
wordt meer dan 1 000 km² aan grond 
gereserveerd ten behoeve van woningen, 
industrie, transport of recreatie. Het 
omkeren van dergelijke 
langetermijnveranderingen is moeilijk of 
duur en gaat bijna altijd ten koste van 
diverse sociale, economische en 
milieubehoeften. Daarom moet ervoor 
worden gezorgd dat de besluiten van de 
lidstaten met betrekking tot landgebruik 
duurzamer worden door met name met 
biodiversiteitsbehoud en 
waterbescherming rekening te houden.

Or. en

Amendement 171
Margrete Auken, Jo Leinen
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Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

22. De achteruitgang, de fragmentatie en 
het niet-duurzame gebruik van land in de 
EU vormen een bedreiging voor de 
levering van bepaalde essentiële 
ecosysteemdiensten, waardoor de 
biodiversiteit wordt bedreigd en de 
kwetsbaarheid van Europa voor 
klimaatverandering en natuurrampen wordt 
vergroot. Ook gaat hierdoor de kwaliteit 
van de bodem achteruit. Meer dan 25% van 
het grondgebied van de EU wordt getroffen 
door bodemerosie door water, waardoor de 
bodemfuncties en de kwaliteit van zoet 
water worden aangetast. 
Bodemverontreiniging en -afdekking 
vormen eveneens een hardnekkig 
probleem. Meer dan een half miljoen 
locaties in de gehele EU worden 
beschouwd als verontreinigd en zolang 
deze niet zijn aangewezen en beoordeeld, 
blijven ze potentieel ernstige milieu- en 
gezondheidsrisico's vormen. Elk jaar wordt 
meer dan 1 000 km² aan grond 
gereserveerd ten behoeve van woningen, 
industrie, transport of recreatie. Het 
omkeren van dergelijke 
langetermijnveranderingen is moeilijk of 
duur en gaat bijna altijd ten koste van 
diverse sociale, economische en 
milieubehoeften. Daarom moet ervoor 
worden gezorgd dat de besluiten van de 
lidstaten met betrekking tot landgebruik 
duurzamer worden.

22. De achteruitgang, de fragmentatie en 
het niet-duurzame gebruik van land binnen 
en buiten de EU vormen een bedreiging 
voor de levering van bepaalde essentiële 
ecosysteemdiensten, waardoor de 
biodiversiteit wordt bedreigd en de 
kwetsbaarheid van Europa voor 
klimaatverandering en natuurrampen wordt 
vergroot. Ook leidt dit tot landdegradatie 
en woestijnvorming. Meer dan 25% van 
het grondgebied van de EU wordt getroffen 
door bodemerosie door water, waardoor de 
bodemfuncties en de kwaliteit van zoet 
water worden aangetast. 
Bodemverontreiniging en -afdekking 
vormen eveneens een hardnekkig 
probleem. Meer dan een half miljoen 
locaties in de gehele EU worden 
beschouwd als verontreinigd en zolang 
deze niet zijn aangewezen en beoordeeld, 
blijven ze potentieel ernstige milieu- en 
gezondheidsrisico's vormen. Elk jaar wordt 
meer dan 1 000 km² aan grond 
gereserveerd ten behoeve van woningen, 
industrie, transport of recreatie. Het 
omkeren van dergelijke 
langetermijnveranderingen is moeilijk of 
duur en gaat bijna altijd ten koste van 
diverse sociale, economische en 
milieubehoeften. Daarom moet ervoor 
worden gezorgd dat de besluiten van de 
lidstaten met betrekking tot landgebruik 
duurzamer worden met het oog op de 
doelstelling om tegen 2050 een toestand 
zonder nettoruimtebeslag te bereiken.

Or. en

Amendement 172
Claudiu Ciprian Tănăsescu
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Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

22. De achteruitgang, de fragmentatie en 
het niet-duurzame gebruik van land in de 
EU vormen een bedreiging voor de 
levering van bepaalde essentiële 
ecosysteemdiensten, waardoor de 
biodiversiteit wordt bedreigd en de 
kwetsbaarheid van Europa voor 
klimaatverandering en natuurrampen wordt 
vergroot. Ook gaat hierdoor de kwaliteit 
van de bodem achteruit. Meer dan 25% van 
het grondgebied van de EU wordt getroffen 
door bodemerosie door water, waardoor de 
bodemfuncties en de kwaliteit van zoet 
water worden aangetast. 
Bodemverontreiniging en -afdekking 
vormen eveneens een hardnekkig 
probleem. Meer dan een half miljoen 
locaties in de gehele EU worden 
beschouwd als verontreinigd en zolang 
deze niet zijn aangewezen en beoordeeld, 
blijven ze potentieel ernstige milieu- en 
gezondheidsrisico's vormen. Elk jaar wordt 
meer dan 1 000 km² aan grond 
gereserveerd ten behoeve van woningen, 
industrie, transport of recreatie. Het 
omkeren van dergelijke 
langetermijnveranderingen is moeilijk of 
duur en gaat bijna altijd ten koste van 
diverse sociale, economische en 
milieubehoeften. Daarom moet ervoor 
worden gezorgd dat de besluiten van de 
lidstaten met betrekking tot landgebruik 
duurzamer worden.

22. De achteruitgang, de fragmentatie en 
het niet-duurzame gebruik van land in de 
EU vormen een bedreiging voor de 
levering van bepaalde essentiële 
ecosysteemdiensten, waardoor de 
biodiversiteit wordt bedreigd en de 
kwetsbaarheid van Europa voor 
klimaatverandering en natuurrampen wordt 
vergroot. Ook gaat hierdoor de kwaliteit 
van de bodem achteruit. Meer dan 25% van 
het grondgebied van de EU wordt getroffen 
door bodemerosie door water, waardoor de 
bodemfuncties en de kwaliteit van zoet 
water worden aangetast. 
Bodemverontreiniging en -afdekking 
vormen eveneens een hardnekkig 
probleem. Meer dan een half miljoen 
locaties in de gehele EU worden 
beschouwd als verontreinigd en zolang 
deze niet zijn aangewezen en beoordeeld, 
blijven ze potentieel ernstige ecologische, 
economische en sociale risico's vormen, 
inclusief gezondheidsrisico's. Elk jaar 
wordt meer dan 1 000 km² aan grond 
gereserveerd ten behoeve van woningen, 
industrie, transport of recreatie. Het 
omkeren van dergelijke 
langetermijnveranderingen is moeilijk of 
duur en gaat bijna altijd ten koste van 
diverse sociale, economische en 
milieubehoeften. Daarom moet ervoor 
worden gezorgd dat de besluiten van de 
lidstaten met betrekking tot landgebruik 
duurzamer worden.

Or. en

Amendement 173
Christa Klaß, Britta Reimers, Esther de Lange
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Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

22. De achteruitgang, de fragmentatie en 
het niet-duurzame gebruik van land in de 
EU vormen een bedreiging voor de 
levering van bepaalde essentiële 
ecosysteemdiensten, waardoor de 
biodiversiteit wordt bedreigd en de 
kwetsbaarheid van Europa voor 
klimaatverandering en natuurrampen wordt 
vergroot. Ook gaat hierdoor de kwaliteit 
van de bodem achteruit. Meer dan 25% van 
het grondgebied van de EU wordt getroffen 
door bodemerosie door water, waardoor de 
bodemfuncties en de kwaliteit van zoet 
water worden aangetast. 
Bodemverontreiniging en -afdekking 
vormen eveneens een hardnekkig 
probleem. Meer dan een miljoen locaties in 
de gehele EU worden beschouwd als 
verontreinigd en zolang deze niet zijn 
aangewezen en beoordeeld, blijven ze 
potentieel ernstige milieu- en 
gezondheidsrisico's vormen. Elk jaar wordt 
meer dan 1 000 km² aan grond 
gereserveerd ten behoeve van woningen, 
industrie, transport of recreatie. Het 
omkeren van dergelijke 
langetermijnveranderingen is moeilijk of 
duur en gaat bijna altijd ten koste van 
diverse sociale, economische en 
milieubehoeften. Daarom moet ervoor 
worden gezorgd dat de besluiten van de 
lidstaten met betrekking tot landgebruik 
duurzamer worden.

22. De achteruitgang, de fragmentatie en 
het niet-duurzame gebruik van land in de 
EU vormen een bedreiging voor de 
levering van bepaalde essentiële 
ecosysteemdiensten, waardoor de 
biodiversiteit wordt bedreigd en de 
kwetsbaarheid van Europa voor 
klimaatverandering en natuurrampen wordt 
vergroot. Ook gaat hierdoor de kwaliteit 
van de bodem achteruit. Meer dan 25% van 
het grondgebied van de EU wordt getroffen 
door bodemerosie door water, waardoor de 
bodemfuncties en de kwaliteit van zoet 
water worden aangetast. 
Bodemverontreiniging en -afdekking 
vormen eveneens een hardnekkig 
probleem. Meer dan een miljoen locaties in 
de gehele EU worden beschouwd als 
verontreinigd en zolang deze niet zijn 
aangewezen en beoordeeld, blijven ze 
potentieel ernstige milieu- en 
gezondheidsrisico's vormen. Elk jaar wordt 
meer dan 1 000 km² aan grond 
gereserveerd ten behoeve van woningen, 
industrie, transport of recreatie. Het 
omkeren van dergelijke 
langetermijnveranderingen is moeilijk of 
duur en gaat bijna altijd ten koste van 
diverse sociale, economische en 
milieubehoeften. Daarom moet ervoor 
worden gezorgd dat de besluiten van de 
lidstaten met betrekking tot landgebruik 
duurzamer worden.

Om het ernstige probleem van de 
bodemafdekking aan te pakken, moeten 
de EU-lidstaten ertoe worden 
aangespoord maatregelen tot beperking 
van het grondgebruik te nemen en het 
behoud van landbouwgrond voor de 
productie van voedingsmiddelen, 
diervoeders en hernieuwbare grondstoffen 
te bevorderen.
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Or. de

Amendement 174
Anja Weisgerber

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

__________________
In COM(2006) 232 (PB C 332 van 
30.12.2006) wordt een richtlijn tot 
vaststelling van een kader voor de 
bescherming van de bodem en tot 
wijziging van Richtlijn 2004/35/EG 
voorgesteld.

Or. de

Motivering

Grond kan op lokaal, regionaal en nationaal niveau doelgerichter, efficiënter en 
onbureaucratischer beschermd worden dan op communautair niveau. Een juridisch bindende 
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Europese regeling zou onverenigbaar zijn met het subsidiariteitsbeginsel.

Amendement 175
Christa Klaß, Britta Reimers

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

23. Om de grootste druk als gevolg van 
menselijk gedrag op het land, de bodem en 
overige ecosystemen in Europa te 
verminderen, moet er actie worden 
ondernomen om te zorgen dat bij de 
besluitvorming inzake landgebruik op alle 
relevante niveaus voldoende rekening 
wordt gehouden met de milieueffecten, 
alsmede met de sociale en economische 
gevolgen. In de conclusies van de Rio+20-
top wordt opgeroepen tot "een wereld 
zonder landdegradatie". De EU en haar 
lidstaten moeten gaan nadenken over hoe 
zij zo goed mogelijk binnen hun 
respectieve bevoegdheden een dergelijke 
verbintenis in de praktijk kunnen brengen 
en hoe zij de kwesties inzake 
bodemkwaliteit binnen een bindend 
wettelijk kader kunnen aanpakken42. Ook 
zullen er doelen worden gesteld voor 
duurzaam land- en bodemgebruik.

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

Kwesties inzake bodemkwaliteit kunnen 
op grond van het subsidiariteitsbeginsel 
binnen bindende wettelijke kaders het 
beste op het niveau van de lidstaten
worden aangepakt. Ook zullen er doelen 
worden gesteld voor duurzaam land- en 
bodemgebruik.

Or. de

Amendement 176
Matthias Groote
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Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

23. Om de grootste druk als gevolg van 
menselijk gedrag op het land, de bodem en 
overige ecosystemen in Europa te 
verminderen, wordt er actie ondernomen 
om te zorgen dat bij de besluitvorming 
inzake landgebruik op alle relevante 
niveaus voldoende rekening wordt 
gehouden met de milieueffecten, alsmede 
met de sociale en economische gevolgen. 
In de conclusies van de Rio+20-top wordt 
opgeroepen tot "een wereld zonder 
landdegradatie". De EU en haar lidstaten 
moeten dringend gaan nadenken over hoe 
zij zo goed mogelijk binnen hun 
respectieve bevoegdheden een dergelijke 
verbintenis in de praktijk kunnen brengen.
Een duurzaam oppervlakte- en 
grondgebruik moet een vast bestanddeel 
zijn van een alomvattend en bindend 
Europees kader voor de bescherming en 
het duurzaam gebruik van de grond. 
Omdat de bescherming van de grond, het 
milieu en het klimaat een onverbrekelijk 
geheel vormt, is de aanneming van voor 
heel Europa geldende, bindende 
regelingen van fundamenteel belang voor 
het verwezenlijken van de Europese 
doelstellingen inzake klimaat, 
biodiversiteitbehoud en waarborging van 
de landbouwproductiviteit.

Or. de

Amendement 177
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 23
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. es

Amendement 178
Margrete Auken, Jo Leinen

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

23. Om de grootste druk als gevolg van 
menselijk gedrag op het land, de bodem en 
overige ecosystemen in Europa te 
verminderen, wordt er actie ondernomen 
om te zorgen dat bij de besluitvorming 
inzake landgebruik op alle relevante 
niveaus voldoende rekening wordt 
gehouden met de milieueffecten, alsmede 
met de sociale en economische gevolgen. 
In de conclusies van de Rio+20-top wordt 
opgeroepen tot "een wereld zonder 
landdegradatie". De EU en haar lidstaten 
moeten gaan nadenken over hoe zij zo 

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

landdegradatie" De EU en haar lidstaten 
moeten waarborgen dat zij binnen hun 
respectieve bevoegdheden deze verbintenis 
in de praktijk zullen brengen en dat zij de 
kwesties inzake bodemkwaliteit binnen een 
bindend wettelijk kader zullen aanpakken
en daarbij goedkeuring zullen geven aan 
het voorstel van de Commissie voor een 
richtlijn tot vaststelling van een kader 
voor de bescherming van de bodem. Ook 
zullen er doelen worden gesteld voor 
duurzaam land- en bodemgebruik.

Or. en

Amendement 179
Richard Seeber, Peter Liese

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

__________________
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In COM(2006) 232 (PB C 332 van 
30.12.2006) wordt een richtlijn tot 
vaststelling van een kader voor de 
bescherming van de bodem en tot 
wijziging van Richtlijn 2004/35/EG 
voorgesteld.

Or. de

Amendement 180
Gerben-Jan Gerbrandy

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

23. Om de grootste druk als gevolg van 
menselijk gedrag op het land, de bodem en 
overige ecosystemen in Europa te 
verminderen, wordt er actie ondernomen 
om te zorgen dat bij de besluitvorming 
inzake landgebruik op alle relevante 
niveaus voldoende rekening wordt 
gehouden met de milieueffecten, alsmede 
met de sociale en economische gevolgen. 
In de conclusies van de Rio+20-top wordt 
erkend dat goed landbeheer economisch 
en sociaal van belang zijn, en wordt 
opgeroepen tot "een wereld zonder 
landdegradatie" De EU en haar lidstaten 
moeten gaan nadenken over hoe zij zo 
goed mogelijk binnen hun respectieve 
bevoegdheden een dergelijke verbintenis in 
de praktijk kunnen brengen en hoe zij de 
kwesties inzake bodemkwaliteit middels 
een op risicogerichte benadering binnen 
een bindend wettelijk kader kunnen 
aanpakken, waarbij gebruik wordt 
gemaakt van de relevante aspecten van 
het voorstel van de Commissie voor een 
richtlijn tot vaststelling van een kader 
voor de bescherming van de bodem en tot 
wijziging van Richtlijn 2004/35/EG. Ook 
moeten er doelen worden gesteld voor 
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duurzaam land- en bodemgebruik.

Or. en

Amendement 181
Datum indiening

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. nl

Amendement 182
Anja Weisgerber, Esther de Lange

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 23 – voetnoot 42

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

42. In COM(2006) 232 (PB C 332 van 
30.12.2006) wordt een richtlijn tot 
vaststelling van een kader voor de 
bescherming van de bodem en tot 

Schrappen
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wijziging van Richtlijn 2004/35/EG 
voorgesteld.

Or. de

Motivering

Grond kan op lokaal, regionaal en nationaal niveau doelgerichter, efficiënter en 
onbureaucratischer beschermd worden dan op communautair niveau. Een juridisch bindende 
Europese regeling zou onverenigbaar zijn met het subsidiariteitsbeginsel.


