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Amendement 183
Richard Seeber

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de

Amendement 184
Dan Jørgensen

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 24 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

24 bis. Een aantal doelstellingen van het 
programma zou gebaat zijn bij een minder 
intensieve veeteelt, aangezien dit zou 
leiden tot lagere stikstof- en 
fosforemissies, vermindering van de 
gevaren voor de biodiversiteit en 
verbetering van de bodem-, lucht- en 
waterkwaliteit.

Or. en

Amendement 185
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

25. Maatregelen die op grond van de 
biodiversiteitsstrategie zijn getroffen om 
15 % van de aangetaste ecosystemen in de 
EU te herstellen en het gebruik van groene 
infrastructuur uit te breiden, zullen ertoe 
bijdragen dat de landfragmentatie kan 
worden overwonnen. Ook wordt hierdoor 
het natuurlijk kapitaal verbeterd en de 
veerkracht van de ecosystemen vergroot, 
en kunnen er kostenefficiënte 
mogelijkheden voor matiging van en 
aanpassing aan de klimaatverandering en 
voor rampenrisicobeheer worden geboden. 

25. Maatregelen die op grond van de 
biodiversiteitsstrategie zijn getroffen om 
15 % van de aangetaste ecosystemen in de 
EU te herstellen tegen 2020, waarbij dit 
echter als een minimum wordt gezien en 
het de wens is dat de EU een aanzienlijk 
hogere hersteldoelstelling vaststelt die 
aansluit op haar eigen ambitieuzer 
kerndoel en haar visie op 2050, en 
maatregelen om het gebruik van groene 
infrastructuur uit te breiden, zullen ertoe 
bijdragen dat de landfragmentatie kan 
worden overwonnen. Deze acties zullen in 
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Ondertussen dragen de inspanningen van 
de lidstaten om ecosystemen en de diensten 
ervan in kaart te brengen en te beoordelen, 
alsmede het voor 2015 geplande initiatief 
"geen nettoverliezen", op verschillende 
schalen bij aan het behoud van de voorraad 
natuurlijk kapitaal. De integratie van de 
economische waarde van 
ecosysteemdiensten met administratieve en
verslagleggingssystemen op EU- en 
nationaal niveau tegen 2020, zal resulteren 
in een beter beheer van het natuurlijk 
kapitaal van de EU.

aanvulling op de volledige 
tenuitvoerlegging van de Vogel- en de 
Habitatrichtlijn verder bijdragen tot de 
totstandbrenging en het onderhouden van 
gezonde en veerkrachtige ecosystemen en 
de verbetering van de diensten ervan. Ook 
wordt hierdoor het natuurlijk kapitaal 
verbeterd en de veerkracht van de 
ecosystemen vergroot, en kunnen er 
kostenefficiënte mogelijkheden voor 
matiging van en aanpassing aan de 
klimaatverandering en voor 
rampenrisicobeheer worden geboden. 
Ondertussen dragen de inspanningen van 
de lidstaten om ecosystemen en de diensten 
ervan in kaart te brengen en te beoordelen, 
alsmede het voor 2015 geplande initiatief 
"geen nettoverliezen", bij aan het behoud 
van de voorraad natuurlijk kapitaal. De 
integratie van de economische waarde van 
ecosysteemdiensten met administratieve en 
verslagleggingssystemen op EU- en 
nationaal niveau tegen 2020, zal resulteren 
in een beter beheer van het natuurlijk 
kapitaal van de EU.

Or. en

Amendement 186
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

25. Maatregelen die op grond van de 
biodiversiteitsstrategie zijn getroffen om 
15 % van de aangetaste ecosystemen in de 
EU te herstellen en het gebruik van groene 
infrastructuur uit te breiden, zullen ertoe 
bijdragen dat de landfragmentatie kan 
worden overwonnen. Ook wordt hierdoor 
het natuurlijk kapitaal verbeterd en de 
veerkracht van de ecosystemen vergroot, 

25. Maatregelen die op grond van de 
biodiversiteitsstrategie zijn getroffen om 
15 % van de aangetaste ecosystemen in de 
EU te herstellen en het gebruik van groene 
infrastructuur uit te breiden, zullen ertoe 
bijdragen dat de landfragmentatie kan 
worden overwonnen. Er dient in de 
maatregel niettemin rekening te worden 
gehouden met de kenmerken en lokalen 
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en kunnen er kostenefficiënte 
mogelijkheden voor matiging van en 
aanpassing aan de klimaatverandering en 
voor rampenrisicobeheer worden geboden. 
Ondertussen dragen de inspanningen van 
de lidstaten om ecosystemen en de diensten 
ervan in kaart te brengen en te beoordelen, 
alsmede het voor 2015 geplande initiatief 
"geen nettoverliezen", op verschillende 
schalen bij aan het behoud van de voorraad 
natuurlijk kapitaal. De integratie van de 
economische waarde van 
ecosysteemdiensten met administratieve en 
verslagleggingssystemen op EU- en 
nationaal niveau tegen 2020, zal resulteren 
in een beter beheer van het natuurlijk 
kapitaal van de EU.

van de lidstaten. Ook wordt hierdoor het 
natuurlijk kapitaal verbeterd en de 
veerkracht van de ecosystemen vergroot, 
en kunnen er kostenefficiënte 
mogelijkheden voor matiging van en 
aanpassing aan de klimaatverandering en 
voor rampenrisicobeheer worden geboden. 
Ondertussen dragen de inspanningen van 
de lidstaten om ecosystemen en de diensten 
ervan in kaart te brengen en te beoordelen, 
alsmede het voor 2015 geplande initiatief 
"geen nettoverliezen", op verschillende 
schalen bij aan het behoud van de voorraad 
natuurlijk kapitaal. De integratie van de 
economische waarde van 
ecosysteemdiensten met administratieve en 
verslagleggingssystemen op EU- en 
nationaal niveau tegen 2020, zal resulteren 
in een beter beheer van het natuurlijk 
kapitaal van de EU.

Or. fi

Amendement 187
Giancarlo Scottà

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 26 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

26. Teneinde het natuurlijke kapitaal van 
de EU te beschermen, te behouden en te 
verbeteren dient het programma te zorgen 
dat tegen 2020:

26. Teneinde het natuurlijke kapitaal van 
de EU te beschermen, te behouden en te 
verbeteren zou het programma ervoor 
moeten zorgen dat tegen 2020:

Or. it

Amendement 188
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 26 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

26. Teneinde het natuurlijke kapitaal van 
de EU te beschermen, te behouden en te 
verbeteren dient het programma te zorgen 
dat tegen 2020:

26. Teneinde het natuurlijke kapitaal van
de EU te beschermen, te behouden en het 
duurzaam gebruik ervan te verbeteren 
dient het programma te zorgen dat tegen 
2020:

Or. en

Amendement 189
Anna Rosbach

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 26 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) het biodiversiteitsverlies en de 
achteruitgang van ecosysteemdiensten tot 
staan zijn gebracht en de ecosystemen en 
de diensten ervan worden behouden en
verbeterd;

(a) het biodiversiteitsverlies en de 
achteruitgang van ecosysteemdiensten tot 
staan zijn gebracht en de ecosystemen en 
de diensten ervan, waaronder 
visbestanden, niet alleen worden 
behouden, maar ook verbeterd;

Or. en

Amendement 190
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 26 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) het biodiversiteitsverlies en de 
achteruitgang van ecosysteemdiensten tot 
staan zijn gebracht en de ecosystemen en 
de diensten ervan worden behouden en 
verbeterd;

(a) het biodiversiteitsverlies en de 
achteruitgang van ecosysteemdiensten tot 
staan zijn gebracht en de ecosystemen en 
de diensten ervan worden behouden, 
hersteld en verbeterd, met name aan de 
hand van de volledige tenuitvoerlegging 
en de daadwerkelijke instandhouding van 
het Natura 2000-netwerk, ondersteund 
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door prioritaire actiekaders, en de 
tenuitvoerlegging van het beginsel van 
"geen nettoverlies";

Or. en

Amendement 191
Anna Rosbach

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 26 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) het effect van de druk op zoet water en 
overgangs- en kustwateren aanzienlijk is 
teruggebracht, teneinde de goede status 
zoals gedefinieerd in de kaderrichtlijn 
water te bereiken, te behouden en te 
verbeteren;

(b) het effect van de druk op zoet water en 
overgangs- en kustwateren aanzienlijk is 
teruggebracht, teneinde de goede status 
zoals gedefinieerd in de kaderrichtlijn 
water te bereiken, te behouden en bij 
voorkeur te verbeteren;

Or. en

Amendement 192
Richard Seeber, Peter Liese

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 26 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) het effect van de druk op zoet water en 
overgangs- en kustwateren aanzienlijk is 
teruggebracht, teneinde de goede status 
zoals gedefinieerd in de kaderrichtlijn 
water te bereiken, te behouden en te 
verbeteren;

(b) het effect van de druk op zoet water en 
overgangs- en kustwateren aanzienlijk is 
teruggebracht, teneinde de goede status 
zoals gedefinieerd in de kaderrichtlijn 
water door middel van onder meer cross-
compliancemaatregelen te bereiken, te 
behouden en te verbeteren;

Or. de
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Amendement 193
Anna Rosbach

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 26 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) het effect van de druk op mariene 
wateren is teruggebracht, teneinde de 
goede ecologische status zoals vereist op 
grond van de kaderrichtlijn mariene 
strategie te bereiken of te onderhouden;

(c) het effect van de druk op mariene 
wateren is teruggebracht, teneinde de 
goede ecologische status zoals vereist op 
grond van de kaderrichtlijn mariene 
strategie te bereiken of te onderhouden,
wat tevens bijdraagt tot de bescherming 
van de biodiversiteit van het mariene 
milieu;

Or. en

Amendement 194
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 26 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) het effect van luchtvervuiling op 
ecosystemen en biodiversiteit verder is 
teruggebracht;

(d) het effect van luchtvervuiling op 
ecosystemen en biodiversiteit aanzienlijk
is teruggebracht teneinde de 
langetermijndoelstelling van niet-
overschrijding van kritische belastingen 
en niveaus te halen;

Or. en

Amendement 195
Christa Klaß, Britta Reimers

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 26 – alinea 1 – letter e
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de

Amendement 196
Anna Rosbach

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 26 – alinea 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 197
Margrete Auken, Jo Leinen

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 26 – alinea 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 198
Marit Paulsen, Riikka Manner

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 26 – alinea 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 199
Eija-Riitta Korhola

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 26 – alinea 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(g) bossen duurzaam worden beheerd om 
de daardoor geleverde diensten te 
beschermen en om hun weerbaarheid tegen 
klimaatverandering, branden, stormen, 
plagen en ziekten te vergroten.

Or. en

Motivering

Het programma moet niet enkel de nadruk leggen op bosbescherming, maar ook op de rol van 
duurzaam bosbeheer.

Amendement 200
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 26 – alinea 2 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) volledige uitvoering van de EU-
biodiversiteitsstrategie;

(a) volledige uitvoering van de EU-
biodiversiteitsstrategie zonder verdere 
vertraging;

Or. en

Amendement 201
Dan Jørgensen

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 26 – alinea 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) volledige uitvoering van de EU-
biodiversiteitsstrategie;

(a) volledige uitvoering van de EU-
biodiversiteitsstrategie en versterking van 
de EU-wetgeving op het gebied van het 
behoud van terrestrische en mariene 
habitats en soorten;

Or. en

Amendement 202
Richard Seeber, Peter Liese

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 26 – alinea 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) volledige uitvoering van de Blauwdruk 
voor het behoud van de Europese 
watervoorraden;

(b) volledige uitvoering van de 
kaderrichtlijn water en de Blauwdruk voor 
het behoud van de Europese 
watervoorraden door middel van onder 
meer cross-compliancemaatregelen;

Or. de
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Amendement 203
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 26 – alinea 2 - letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) volledige uitvoering van de Blauwdruk 
voor het behoud van de Europese 
watervoorraden;

(b) volledige uitvoering van de Blauwdruk 
voor het behoud van de Europese 
watervoorraden, waarbij rekening wordt 
gehouden met de verschillen tussen de 
lidstaten en met hun specifieke 
kenmerken.

Or. fi

Amendement 204
Anna Rosbach

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 26 – alinea 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) opvoering van de inspanningen om 
onder meer te zorgen dat uiterlijk in 2020 
gezonde visbestanden worden bereikt, om 
te beginnen door met ingang van 2015 in 
alle viswateren te vissen op of onder het 
niveau van de maximale duurzame 
opbrengst, en door een EU-brede 
kwantitatieve reductiedoelstelling voor 
zwerfvuil in zee in te stellen;

(c) opvoering van de inspanningen om 
onder meer te zorgen dat uiterlijk in 2020 
gezonde visbestanden worden bereikt, om 
te beginnen door met ingang van 2015 in 
alle viswateren te vissen op of onder het 
niveau van de maximale duurzame 
opbrengst, door een EU-brede 
kwantitatieve reductiedoelstelling voor 
zwerfvuil in zee in te stellen en door 
particuliere en publieke initiatieven 
gericht op het voorkomen en bestrijden 
van zwerfvuil in zee, met inbegrip van, 
maar niet beperkt tot initiatieven in het 
kader van "Fishing for Litter", actief te 
ondersteunen;

Or. en
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Amendement 205
Matthias Groote

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 26 – alinea 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) opvoering van de inspanningen om 
onder meer te zorgen dat uiterlijk in 2020 
gezonde visbestanden worden bereikt, om 
te beginnen door met ingang van 2015 in 
alle viswateren te vissen op of onder het 
niveau van de maximale duurzame 
opbrengst, en door een EU-brede 
kwantitatieve reductiedoelstelling voor 
zwerfvuil in zee in te stellen;

(c) opvoering van de inspanningen om 
onder meer te zorgen dat uiterlijk in 2020 
gezonde visbestanden worden bereikt, om 
te beginnen door met ingang van 2015 in 
alle viswateren te vissen op of onder het 
niveau van de maximale duurzame 
opbrengst, en door een EU-brede 
kwantitatieve reductiedoelstelling voor 
zwerfvuil in zee in te stellen, en de
totstandbrenging van een geïntegreerd en 
samenhangend kustbeheer om een 
evenwicht op lange termijn tussen 
milieubescherming en duurzaam gebruik 
van kust en zee te verzekeren;

Or. de

Amendement 206
Giancarlo Scottà

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 26 – alinea 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) vergroting van de inspanningen om tot 
volledige naleving van de EU-
luchtkwaliteitswetgeving te komen, en 
vaststelling van strategische doelstellingen 
en acties voor na 2020;

(d) vergroting van de inspanningen om tot 
volledige naleving van de EU-
luchtkwaliteitswetgeving te komen, en 
vaststelling van strategische doelstellingen 
en acties voor na 2020, rekening houdend 
met de verschillende geografische en 
klimaatomstandigheden;

Or. it
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Amendement 207
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 26 – alinea 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) vergroting van de inspanningen om tot
volledige naleving van de EU-
luchtkwaliteitswetgeving te komen, en 
vaststelling van strategische doelstellingen 
en acties voor na 2020;

(d) realisering van volledige naleving van 
de EU-luchtkwaliteitswetgeving, en 
vaststelling van strategische doelstellingen 
en acties voor na 2020;

Or. en

Amendement 208
Andrés Perelló Rodríguez

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 26 – alinea 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. es

Amendement 209
Christa Klaß, Britta Reimers
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Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 26 – alinea 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

vergroting van de inspanningen op 
nationaal niveau om het landgebruik te 
beperken en landbouwgrond te behouden 
voor de productie van voedingsmiddelen, 
diervoeders en hernieuwbare 
grondstoffen;

Or. de

Amendement 210
Richard Seeber

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 26 – alinea 2 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) nadere stappen om de uitstoot van 
stikstof en fosfor terug te brengen, onder 
meer die uit stedelijk en industrieel 
afvalwater en uit mestgebruik;

(f) nadere stappen om de uitstoot van 
stikstof en fosfor terug te brengen, onder 
meer die uit stedelijk en industrieel 
afvalwater en uit mestgebruik; versterking 
van het milieubewustzijn van de bevolking 
door middel van initiatieven ter 
vermindering van het gebruik van 
kunstmeststoffen en bestrijdingsmiddelen 
voor particuliere tuinen en groenzones;
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Or. de

Amendement 211
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 26 – alinea 2 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) nadere stappen om de uitstoot van 
stikstof en fosfor terug te brengen, onder 
meer die uit stedelijk en industrieel 
afvalwater en uit mestgebruik;

(f) nadere stappen om de uitstoot van 
stikstof en fosfor terug te brengen, onder 
meer die uit stedelijk en industrieel 
afvalwater via betere controle bij de bron 
en uit mestgebruik via betere controle van 
dat gebruik;

Or. en

Amendement 212
Elena Oana Antonescu

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 26 – alinea 2 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) nadere stappen om de uitstoot van 
stikstof en fosfor terug te brengen, onder 
meer die uit stedelijk en industrieel 
afvalwater en uit mestgebruik;

(f) nadere stappen om de uitstoot van 
stikstof en fosfor terug te brengen, onder 
meer die uit stedelijk en industrieel 
afvalwater via betere controle bij de bron
en uit mestgebruik via betere controle van 
dat gebruik;

Or. en

Amendement 213
Gaston Franco

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 26 – alinea 2 – letter f
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) nadere stappen om de uitstoot van 
stikstof en fosfor terug te brengen, onder 
meer die uit stedelijk en industrieel 
afvalwater en uit mestgebruik;

(f) nadere stappen om de uitstoot van 
stikstof terug te brengen en de uitstoot van 
fosfor terug te brengen en te 
hergebruiken, onder meer die uit stedelijk 
en industrieel afvalwater en uit 
mestgebruik;

Or. fr

Motivering

Belang moet worden gehecht aan het aanmoedigen van het hergebruik van fosfor, een voor de 
landbouw onmisbare basisverbinding, waarvan de natuurlijke vindplaatsen geleidelijk 
uitgeput raken en die in aanzienlijke hoeveelheden in stedelijk afvalwater aanwezig is. 

Amendement 214
Dan Jørgensen

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 26 – alinea 2 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f bis) bevordering van de overgang naar 
duurzame, met de grond verbonden 
veeteeltsystemen door de 
milieubeschermingsdoelstellingen beter te 
integreren in het landbouwbeleid; 

Or. en

Amendement 215
Marit Paulsen, Riikka Manner

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 26 – alinea 2 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) ontwikkeling en uitvoering van een 
nieuwe EU-strategie voor de bossen, 

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

waarin de diverse exploitatievormen en 
voordelen van bossen aan de orde worden 
gesteld en die bijdraagt aan een meer 
strategische benadering van de 
bescherming en verbetering van bossen, 
met inachtneming van de verschillende 
regionale omstandigheden op het gebied 
van duurzame bosbouw.

Or. en

Amendement 216
Andrés Perelló Rodríguez

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 26 – alinea 2 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. es

Amendement 217
Andrés Perelló Rodríguez

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 26 – alinea 2 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

strategische benadering van de 
bescherming en verbetering van bossen en 
voorziet in de toewijzing van de benodigde 
financiële en personele middelen om 
bosbranden tegen te gaan.

Or. es

Amendement 218
Giancarlo Scottà

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – prioritaire doelstelling 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Prioritaire doelstelling 2: omvormen van 
de EU tot een hulpbronnenefficiënte, 
groene en concurrerende koolstofarme 
economie

Prioritaire doelstelling 2: verwezenlijken 
van een concurrerende 
kringloopeconomie die wordt gekenmerkt 
door koolstofarmoede, 
hulpbronnenefficiëntie en eerbiediging 
van het milieu en de ecosystemen

Or. it

(Zie het amendement op artikel 2, lid 1, onder b))

Amendement 219
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – Prioritaire doelstelling 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Prioritaire doelstelling 2: omvormen van de 
EU tot een hulpbronnenefficiënte, groene
en concurrerende koolstofarme economie;

Prioritaire doelstelling 2: het omvormen 
van de Unie tot een hulpbronnenefficiënte, 
milieuvriendelijke en concurrerende 
koolstofarme economie;

Or. fr
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Amendement 220
Giancarlo Scottà

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

27. Het vlaggenschipinitiatief "Efficiënt 
gebruik van hulpbronnen" van de 
Europa 2020-strategie is erop gericht de 
omslag te ondersteunen naar een 
economie die efficiënt is in die zin dat deze 
gebruik maakt van alle hulpbronnen, de 
economische groei geheel loskoppelt van 
het hulpbronnen- en energiegebruik en de 
milieueffecten, de broeikasemissies 
terugbrengt, het concurrentievermogen 
verbetert door middel van efficiëntie en
innovatie, en een grotere energieveiligheid 
bevordert. Het stappenplan voor efficiënt 
hulpbronnengebruik in Europa en de 
routekaart voor een koolstofarme economie 
zijn de belangrijkste bouwstenen van het 
initiatief, die het kader bieden voor 
toekomstige acties om deze doelstellingen 
te verwezenlijken.

27. Het vlaggenschipinitiatief "Efficiënt 
gebruik van hulpbronnen" van de 
Europa 2020-strategie is erop gericht een 
economie concurrerend te maken die 
efficiënt is in die zin dat deze gebruik 
maakt van alle hulpbronnen, de 
economische groei voor zover mogelijk 
loskoppelt van het hulpbronnen- en 
energiegebruik en de milieueffecten, de 
broeikasemissies terugbrengt, gericht is op
innovatie, en een grotere energieveiligheid 
bevordert. Het stappenplan voor efficiënt 
hulpbronnengebruik in Europa en de 
routekaart voor een koolstofarme economie 
zijn de belangrijkste bouwstenen van het 
initiatief, die verwijzen naar een enkele 
mogelijke scenario's voor toekomstige 
acties om deze doelstellingen te 
verwezenlijken.

Or. it

Amendement 221
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

27. Het vlaggenschipinitiatief "Efficiënt 
gebruik van hulpbronnen" van de 
Europa 2020-strategie is erop gericht de 
omslag te ondersteunen naar een economie 
die efficiënt is in die zin dat deze gebruik 
maakt van alle hulpbronnen, de 
economische groei geheel loskoppelt van 
het hulpbronnen- en energiegebruik en de 

27. Het vlaggenschipinitiatief "Efficiënt 
gebruik van hulpbronnen" van de 
Europa 2020-strategie is erop gericht de 
omslag te ondersteunen naar een economie 
die efficiënt is in die zin dat deze gebruik 
maakt van alle hulpbronnen, de 
economische groei geheel loskoppelt van 
het hulpbronnen- en energiegebruik en de 
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milieueffecten, de broeikasemissies 
terugbrengt, het concurrentievermogen 
verbetert door middel van efficiëntie en 
innovatie, en een grotere energieveiligheid 
bevordert. Het stappenplan voor efficiënt 
hulpbronnengebruik in Europa en de 
routekaart voor een koolstofarme economie 
zijn de belangrijkste bouwstenen van het 
initiatief, die het kader bieden voor 
toekomstige acties om deze doelstellingen 
te verwezenlijken.

milieueffecten, de broeikasemissies 
terugbrengt, het concurrentievermogen 
verbetert door middel van efficiëntie en 
innovatie, en een grotere energieveiligheid 
bevordert. Het stappenplan voor efficiënt 
hulpbronnengebruik in Europa en de 
voorstellen van de Commissie voor een
routekaart voor een koolstofarme 
economie, het energiestappenplan 2050 en 
het witboek inzake transport zijn de 
belangrijkste vertrekpunten die het kader 
bieden voor toekomstige acties om deze 
doelstellingen te verwezenlijken in het 
kader van een nieuwe, in 2015 te sluiten 
mondiale klimaatovereenkomst.

Or. en

Amendement 222
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

27. Het vlaggenschipinitiatief "Efficiënt 
gebruik van hulpbronnen" van de 
Europa 2020-strategie is erop gericht de 
omslag te ondersteunen naar een economie 
die efficiënt is in die zin dat deze gebruik 
maakt van alle hulpbronnen, de 
economische groei geheel loskoppelt van 
het hulpbronnen- en energiegebruik en de
milieueffecten, de broeikasemissies 
terugbrengt, het concurrentievermogen 
verbetert door middel van efficiëntie en 
innovatie, en een grotere energieveiligheid 
bevordert. Het stappenplan voor efficiënt 
hulpbronnengebruik in Europa en de 
routekaart voor een koolstofarme economie 
zijn de belangrijkste bouwstenen van het 
initiatief, die het kader bieden voor 
toekomstige acties om deze doelstellingen 
te verwezenlijken.

27. Het vlaggenschipinitiatief "Efficiënt 
gebruik van hulpbronnen" van de 
Europa 2020-strategie is erop gericht de 
omslag te ondersteunen naar een economie 
die efficiënt is in die zin dat deze gebruik 
maakt van alle hulpbronnen, de 
economische groei geheel loskoppelt van 
het hulpbronnen- en energiegebruik en de 
milieueffecten, de broeikasemissies 
terugbrengt, het concurrentievermogen 
verbetert door middel van efficiëntie en 
innovatie, en een grotere energieveiligheid 
bevordert. Het stappenplan voor efficiënt 
hulpbronnengebruik in Europa, de 
routekaart voor een koolstofarme economie 
en de uitwisseling van beste praktijken 
tussen de lidstaten zijn de belangrijkste 
bouwstenen van het initiatief, die het kader 
bieden voor toekomstige acties om deze 
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doelstellingen te verwezenlijken.

Or. en

Amendement 223
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

27. Het vlaggenschipinitiatief "Efficiënt 
gebruik van hulpbronnen" van de 
Europa 2020-strategie is erop gericht de 
omslag te ondersteunen naar een economie 
die efficiënt is in die zin dat deze gebruik 
maakt van alle hulpbronnen, de 
economische groei geheel loskoppelt van 
het hulpbronnen- en energiegebruik en de 
milieueffecten, de broeikasemissies 
terugbrengt, het concurrentievermogen 
verbetert door middel van efficiëntie en 
innovatie, en een grotere energieveiligheid
bevordert. Het stappenplan voor efficiënt 
hulpbronnengebruik in Europa en de 
routekaart voor een koolstofarme economie 
zijn de belangrijkste bouwstenen van het 
initiatief, die het kader bieden voor 
toekomstige acties om deze doelstellingen 
te verwezenlijken.

27. Het vlaggenschipinitiatief "Efficiënt 
gebruik van hulpbronnen" van de 
Europa 2020-strategie is erop gericht de 
omslag te ondersteunen naar een economie 
die efficiënt is in die zin dat deze gebruik 
maakt van alle hulpbronnen, de totale 
winning en het totale gebruik van 
hulpbronnen vermindert, de economische 
groei geheel loskoppelt van het 
hulpbronnen- en energiegebruik en de 
milieueffecten, de broeikasemissies 
terugbrengt, het concurrentievermogen 
verbetert door middel van efficiëntie en 
innovatie, en een grotere energie- en 
hulpbronnenveiligheid bevordert. Het 
stappenplan voor een efficiënt 
hulpbronnengebruik in Europa en de 
routekaart voor een koolstofarme economie 
zijn de belangrijkste bouwstenen van het 
initiatief, die het kader bieden voor 
toekomstige acties om deze doelstellingen 
te verwezenlijken.

Or. en

Amendement 224
Riikka Manner

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 27 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

27 bis. De bio-economie is de sleutel tot 
intelligente en groene groei in Europa. De 
bio-economie heeft een zeer sterke invloed 
op regionale economieën binnen de 
Europese Unie, bevordert groei en schept
banen. De bio-economie vereist 
investeringen in de bevoorradingsketens 
voor grondstoffen om de beschikbaarheid 
van grondstoffen te waarborgen.

Or. fi

Amendement 225
Giancarlo Scottà

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

28. Binnen de gehele economie is innovatie 
vereist ter verbetering van de 
hulpbronnenefficiëntie, willen wij ons 
concurrentievermogen verbeteren in een 
context van stijgende prijzen, schaarsheid 
en leveringsbeperkingen van hulpbronnen. 
Het bedrijfsleven is de primaire motor 
achter innovatie, ook als het gaat om eco-
innovatie. Het is cruciaal dat de
overheidsmaatregelen op EU- en 
lidstaatniveau zich beperken tot het 
scheppen van algemene kadervoorwaarden 
voor eco-innovatie, opdat de natuurlijke 
evolutie van de vrije markt naar duurzame 
bedrijfs- en technologische oplossingen 
voor milieuproblemen niet wordt 
verstoord.

Or. it
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Amendement 226
Margrete Auken, Jo Leinen

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

28. Binnen de gehele economie is innovatie 
vereist ter verbetering van de 
hulpbronnenefficiëntie en ter 
vermindering van het totale gebruik van 
hulpbronnen, willen wij ons 
concurrentievermogen verbeteren in een 
context van stijgende prijzen, 
invoerafhankelijkheid, schaarsheid en 
leveringsbeperkingen van hulpbronnen. 
Om bij te dragen aan de waarborging van 
de toelevering van grondstoffen, moeten 
innovatiepartnerschappen tussen de 
industrie en de sector afvalbeheer, evenals 
het onderzoek naar de recyclebaarheid 
van belangrijke technologiegrondstoffen, 
worden versterkt. Het bedrijfsleven is, in 
reactie op de regulatorische signalen die 
van ambitieuze milieuwetgeving uitgaan,
de primaire motor achter innovatie, ook als 
het gaat om eco-innovatie. De markten 
kunnen de verwachtingen echter niet op 
eigen kracht inlossen. 
Overheidsmaatregelen op EU- en 
lidstaatniveau zijn cruciaal om de juiste 
rechtskadervoorwaarden te scheppen voor 
investeringen en eco-innovatie en zo de 
ontwikkeling van duurzame bedrijfs- en 
technologische oplossingen voor 
milieuproblemen te stimuleren.

Or. en

Amendement 227
Gerben-Jan Gerbrandy

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 28
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 228
Giancarlo Scottà

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

29. Deze cruciale vereiste om aan de 
milieu-uitdagingen te voldoen, brengt ook 
belangrijke sociaaleconomische voordelen 
met zich mee. De potentiële banengroei 
door de overgang naar een koolstofarme 
en hulpbronnenefficiënte economie speelt 
een belangrijke rol in de verwezenlijking 
van de Europa 2020-doelstellingen inzake 
werkgelegenheid. De werkgelegenheid in 
de sectoren milieutechnologie en 
milieudiensten van de EU heeft de 
afgelopen jaren een jaarlijkse groei met 
ongeveer 3 % laten zien. De mondiale 

29. Deze cruciale vereiste om aan de 
milieu-uitdagingen te voldoen, brengt ook 
belangrijke sociaaleconomische voordelen 
met zich mee. De potentiële banengroei 
door het concurrerend maken van een 
koolstofarme en hulpbronnenefficiënte 
economie speelt een belangrijke rol in de 
verwezenlijking van de Europa 2020-
doelstellingen inzake werkgelegenheid. De 
werkgelegenheid in de sectoren 
milieutechnologie en milieudiensten van de 
EU heeft de afgelopen jaren een jaarlijkse 
groei met ongeveer 3 % laten zien. De 
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markt voor eco-industrie zal naar schatting 
een waarde vertegenwoordigen van ten 
minste één miljard euro. De prognose is dat 
deze de komende tien jaar zal verdubbelen. 
Europese bedrijven lopen wereldwijd reeds 
voorop als het gaat om recycling en 
energie-efficiëntie en moeten worden 
aangemoedigd de groei van de mondiale 
vraag te baat te nemen, daarbij gesteund 
door het actieplan voor eco-innovatie. Zo is 
de verwachting dat alleen al de Europese 
sector energie uit hernieuwbare bronnen 
tegen 2020 meer dan 400 000 nieuwe 
banen zal creëren.

mondiale markt voor eco-industrie zal naar 
schatting een waarde vertegenwoordigen 
van ten minste één miljard euro. De 
prognose is dat deze de komende tien jaar 
zal verdubbelen. Europese bedrijven lopen 
wereldwijd reeds voorop als het gaat om 
recycling en energie-efficiëntie en moeten 
worden aangemoedigd de groei van de 
mondiale vraag te baat te nemen, daarbij 
gesteund door het actieplan voor eco-
innovatie. Zo is de verwachting dat alleen 
al de Europese sector energie uit 
hernieuwbare bronnen tegen 2020 meer 
dan 400 000 nieuwe banen zal creëren.

Or. it

Amendement 229
Richard Seeber, Peter Liese

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

29. Deze cruciale vereiste om aan de 
milieu-uitdagingen te voldoen, brengt ook 
belangrijke sociaaleconomische voordelen 
met zich mee. De potentiële banengroei 
door de overgang naar een koolstofarme en 
hulpbronnenefficiënte economie speelt een 
belangrijke rol in de verwezenlijking van 
de Europa 2020-doelstellingen inzake 
werkgelegenheid. De werkgelegenheid in 
de sectoren milieutechnologie en 
milieudiensten van de EU heeft de 
afgelopen jaren een jaarlijkse groei met 
ongeveer 3 % laten zien. De mondiale 
markt voor eco-industrie zal naar schatting 
een waarde vertegenwoordigen van ten 
minste één miljard euro. De prognose is dat 
deze de komende tien jaar zal verdubbelen. 
Europese bedrijven lopen wereldwijd reeds 
voorop als het gaat om recycling en 
energie-efficiëntie en moeten worden 
aangemoedigd de groei van de mondiale 

29. Deze cruciale vereiste om aan de 
milieu-uitdagingen te voldoen, brengt ook 
belangrijke sociaaleconomische voordelen 
met zich mee. De potentiële banengroei 
door de overgang naar een veilige en 
duurzame koolstofarme en 
hulpbronnenefficiënte economie speelt een 
belangrijke rol in de verwezenlijking van 
de Europa 2020-doelstellingen inzake 
werkgelegenheid. De werkgelegenheid in 
de sectoren milieutechnologie en 
milieudiensten van de EU heeft de 
afgelopen jaren een jaarlijkse groei met 
ongeveer 3 % laten zien. De mondiale 
markt voor eco-industrie zal naar schatting 
een waarde vertegenwoordigen van ten 
minste één miljard euro. De prognose is dat 
deze de komende tien jaar zal verdubbelen. 
Europese bedrijven lopen wereldwijd reeds 
voorop als het gaat om recycling en 
energie-efficiëntie en moeten worden 
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vraag te baat te nemen, daarbij gesteund 
door het actieplan voor eco-innovatie. Zo is 
de verwachting dat alleen al de Europese 
sector energie uit hernieuwbare bronnen 
tegen 2020 meer dan 400 000 nieuwe 
banen zal creëren.

aangemoedigd de groei van de mondiale 
vraag te baat te nemen, daarbij gesteund 
door het actieplan voor eco-innovatie. Zo is 
de verwachting dat alleen al de Europese 
sector energie uit hernieuwbare bronnen 
tegen 2020 meer dan 400 000 nieuwe 
banen zal creëren.

Or. en

Amendement 230
Eija-Riitta Korhola

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 29 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

29 bis. Om deze doelstelling te bereiken 
moet de Unie de noodzakelijke 
voorwaarden voor de ontwikkeling van 
biogebaseerde industrieën scheppen en in 
stand houden, met name door hen een 
duurzame voorziening in grondstoffen te 
waarborgen.

Or. en

Motivering

Voortbordurend op amendement 28 van de rapporteur, waarbij "eco-industrieën" wordt 
vervangen door "biogebaseerde industrieën", omdat vermelding daarvan de bio-
economiestrategie van de EU ondersteunt.

Amendement 231
Giancarlo Scottà

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

30. Om de voor 2020 vastgestelde 
mijlpalen te bereiken en tegen 2050 een 

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

voor 2050 te halen, wordt het essentieel 
geacht dat het EU-klimaat- en 
energiepakket volledig wordt uitgevoerd. 
Al ligt de EU momenteel op koers om de 
interne emissies van broeikasgassen met 20 
% te verlagen ten opzichte van het niveau 
van 1990, moet helaas worden 
geconstateerd dat de uitvoering van het 
pakket een stijging van de energiekosten 
tot een onhoudbaar niveau veroorzaakt 
waardoor paradoxaal genoeg de 
verplaatsing van emissies (het weglekken 
van CO2) wordt gestimuleerd. De nieuwe 
richtlijn inzake energie-efficiëntie zal 
hopelijk een belangrijke bijdrage leveren 
aan een oplossing voor dit probleem. Wat 
betreft effectief en duurzaam 
hulpbronnengebruik, moet met name 
rekening worden gehouden met het 
lopende debat over de conflicten tussen 
landgebruik voor voedsel en voor
biobrandstoffen.

Or. it

Amendement 232
Eija-Riitta Korhola

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

dit opzicht naar verwachting een 
belangrijke bijdrage leveren. Dit is ook 
van belang in het licht van de nog altijd 
groeiende vraag naar energie. Daarnaast 
moet energie-efficiëntie ondersteund 
worden door hulpbronnenefficiëntie om 
de beschikbaarheid van grondstoffen voor 
industriële doeleinden te bevorderen. Er 
moet met name aandacht worden besteed 
aan het lopende debat over de conflicten 
tussen landgebruik voor voedsel en voor 
biobrandstoffen. Daarnaast is het van 
vitaal belang om ervoor te zorgen dat de 
houtvoorraden, waaronder biomassa voor 
energiedoeleinden, duurzaam worden 
beheerd en aangewend, rekening houdend 
met het stroomafwaarts gebruik van 
materialen om de ontwikkeling naar een 
koolstofarme bio-economie en 
waardevollere producten te bevorderen.

Or. en

Amendement 233
Margrete Auken, Jo Leinen, Dan Jørgensen

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

30. Om de drie voor 2020 vastgestelde 
doelstellingen te bereiken en tegen 2050 
een concurrerende, duurzame
koolstofarme economie op basis van een 
grote hernieuwbare energievoorziening te 
hebben opgebouwd, is het essentieel dat 
het EU-klimaat- en energiepakket volledig 
wordt uitgevoerd. Al ligt de EU momenteel 
op koers om de interne emissies van 
broeikasgassen met 20 % te verlagen ten 
opzichte van het niveau van 1990, en kan 
zij wellicht een nog grotere verlaging 
realiseren, het behalen van de doelstelling 
voor energie-efficiëntie van 20 % eist nog 
veel snellere verbeteringen van de 
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landgebruik voor voedsel en voor bio-
energie. De nieuwe richtlijn energie-
efficiëntie zal in dit opzicht naar 
verwachting een belangrijke bijdrage 
leveren.

efficiëntie op elke schaal. Dit is ook van 
belang in het licht van de nog altijd 
groeiende vraag naar energie en de
groeiende strijd om grond voor voedsel-
en energiedoeleinden. Derhalve is het 
belangrijk ervoor te zorgen dat voor 
energiedoeleinden gebruikte biomassa 
beperkt wordt tot een hoeveelheid die
duurzaam geleverd kan worden met 
inachtneming van het beginsel van 
"stroomafwaarts gebruik". De nieuwe 
richtlijn energie-efficiëntie zal in dit 
opzicht naar verwachting een belangrijke 
bijdrage leveren, maar moet worden 
aangevuld met het vaststellen van 
vereisten voor het energiegebruik van alle 
energiegerelateerde producten die worden 
ingevoerd op de Europese markt.

Or. en

Amendement 234
Christa Klaß, Britta Reimers

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

bijdrage leveren.

Or. de

Amendement 235
Gerben-Jan Gerbrandy

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

30. Om de voor 2020 vastgestelde 
mijlpalen te bereiken en tegen 2050 een 
concurrerende koolstofarme economie te 
hebben opgebouwd, is het essentieel dat 
het EU-klimaat- en energiepakket volledig 
wordt uitgevoerd. Al ligt de EU momenteel 
op koers om de interne emissies van 
broeikasgassen met 20 % te verlagen ten 
opzichte van het niveau van 1990, het 
behalen van de doelstelling voor energie-
efficiëntie van 20 % eist nog veel snellere 
verbeteringen van de efficiëntie. Dit is ook 
van belang in het licht van de nog altijd 
groeiende vraag naar energie en de
groeiende strijd om grond voor voedsel-
en energiedoeleinden. Derhalve is het 
belangrijk ervoor te zorgen dat voor 
energiedoeleinden gebruikte biomassa 
beperkt wordt tot een hoeveelheid die 
duurzaam geleverd kan worden en dat 
biomassa zo efficiënt mogelijk gebruikt 
wordt door het beginsel van 
"stroomafwaarts gebruik" toe te passen. 
De nieuwe richtlijn energie-efficiëntie zal 
in dit opzicht naar verwachting een 
belangrijke bijdrage leveren.

Or. en
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Amendement 236
Margrete Auken, Jo Leinen, Dan Jørgensen

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

31. Als de EU haar deel van de mondiale 
inspanningen wil doen, moeten alle 
economische sectoren bijdragen aan de 
vermindering van de broeikasgasemissies. 
De EU moet de volgende stappen 
overeenkomen voor het klimaat- en 
energiekader voor na 2020 om zich zo voor 
te bereiden op de internationale 
onderhandelingen over een nieuwe 
wettelijk bindende overeenkomst, maar 
daarnaast ook om de lidstaten en de 
industrie een duidelijk kader te bieden om 
de vereiste investeringen op de 
middellange termijn te doen. Derhalve 
moet de EU beleidsmogelijkheden 
overwegen om de in de routekaart voor een 
koolstofarme economie genoemde 
reducties voor de periode na 2020 te 
bewerkstelligen. De energiestappenplannen 
voor 2050 en het witboek inzake transport 
moeten worden geschraagd door sterke 
beleidskaders. Daarnaast moeten de 
lidstaten strategieën voor kostenefficiënte, 
koolstofarme ontwikkeling uitstippelen en 
uitvoeren die gericht zijn op de 
verwezenlijking van de EU-doelstelling om 
de broeikasgasemissies tegen het midden 
van de eeuw te reduceren met 80-95 % ten 
opzichte van 1990, in het kader van de 
mondiale inspanningen om de gemiddelde 
temperatuurstijging te beperken tot minder 
dan 2°C. De EU-regeling voor de handel in 
emissierechten blijft een centrale pijler van 
het EU-klimaatbeleid na 2020.

31. Als de EU aan haar verplichtingen wil 
voldoen en de doelstelling wil halen om de 
broeikasgasemissies tegen 2050 te 
reduceren met 80-95 %, moeten alle 
economische sectoren bijdragen aan de 
vermindering van de broeikasgasemissies. 
De EU moet dringend de volgende stappen 
overeenkomen in de richting van een 
nieuw klimaat- en energiekader voor na 
2020 met drie wettelijk bindende 
doelstellingen inzake emissiereductie, 
energie-efficiëntie en hernieuwbare 
energie om zich zo voor te bereiden op een 
actieve rol in de internationale 
onderhandelingen over een nieuwe 
wettelijk bindende overeenkomst tegen 
2015, maar daarnaast ook om de lidstaten 
en de industrie een duidelijk rechtskader te 
bieden om de vereiste investeringen op de 
middellange en lange termijn te doen. 
Derhalve moet de EU 
beleidsmogelijkheden overwegen om de in 
de routekaart voor een koolstofarme 
economie genoemde reducties voor de 
periode na 2020 te bewerkstelligen, in 
overeenstemming met de voorgestelde 
mijlpalen en de laatste wetenschappelijke 
ontwikkelingen. De energiestappenplannen 
voor 2050 en het witboek inzake transport 
moeten worden geschraagd door sterke 
beleidskaders, mijlpalen en doelstellingen 
voor 2030, 2040 en 2050. Daarnaast 
moeten de lidstaten strategieën voor 
kostenefficiënte, koolstofarme 
ontwikkeling uitstippelen en uitvoeren die 
gericht zijn op de verwezenlijking van de 
EU-doelstelling om tegen het midden van 
de eeuw koolstofvrij te zijn ten opzichte 
van 1990, in het kader van de mondiale 
inspanningen om de gemiddelde 
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temperatuurstijging te beperken tot minder 
dan 2°C. De EU-regeling voor de handel in 
emissierechten blijft een centrale pijler van 
het EU-klimaatbeleid na 2020 en moet 
structureel hervormd worden om 
investeringen in koolstofarme en 
duurzame technologieën te stimuleren.
Om aan haar internationale 
verplichtingen te voldoen moet de EU 
ontwikkelingslanden substantieel 
ondersteunen bij hun pogingen om de 
klimaatverandering te beperken, aan de 
hand van capaciteitsopbouw, financiële 
steun en technologie-overdracht.

Or. en

Amendement 237
Giancarlo Scottà

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

31. Als de EU haar deel van de mondiale 
inspanningen wil doen, moeten alle 
economische sectoren bijdragen aan de 
vermindering van de broeikasgasemissies. 
De EU moet de volgende stappen 
overeenkomen voor het klimaat- en 
energiekader voor na 2020 om zich zo 
voor te bereiden op de internationale 
onderhandelingen over een nieuwe 
wettelijk bindende overeenkomst, maar 
daarnaast ook om de lidstaten en de 
industrie een duidelijk kader te bieden om 
de vereiste investeringen op de 
middellange termijn te doen. Derhalve 
moet de EU beleidsmogelijkheden 
overwegen om de in de routekaart voor 
een koolstofarme economie genoemde 
reducties voor de periode na 2020 te 
bewerkstelligen. De energiestappenplannen 
voor 2050 en het witboek inzake transport 
moeten worden geschraagd door sterke 

31. Als de EU haar deel van de mondiale 
inspanningen wil doen, moeten alle 
economische sectoren bijdragen aan de 
vermindering van de broeikasgasemissies. 
De EU moet de volgende stappen 
overeenkomen om zich zo voor te bereiden 
op de internationale onderhandelingen over 
een nieuwe, wereldwijd wettelijk bindende 
overeenkomst, teneinde de lidstaten en de 
industrie een duidelijk kader te bieden om 
de vereiste investeringen op de 
middellange en de lange termijn te doen. 
De energiestappenplannen voor 2050 en 
het witboek inzake transport moeten 
worden geschraagd door sterke 
beleidskaders. Daarnaast moeten de 
lidstaten strategieën voor kostenefficiënte, 
koolstofarme ontwikkeling uitstippelen en 
uitvoeren die gericht zijn op de 
verwezenlijking van de EU-doelstelling om 
de broeikasgasemissies tegen het midden 
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beleidskaders. Daarnaast moeten de 
lidstaten strategieën voor kostenefficiënte, 
koolstofarme ontwikkeling uitstippelen en 
uitvoeren die gericht zijn op de 
verwezenlijking van de EU-doelstelling om 
de broeikasgasemissies tegen het midden 
van de eeuw te reduceren met 80-95 % ten 
opzichte van 1990, in het kader van de 
mondiale inspanningen om de gemiddelde 
temperatuurstijging te beperken tot minder 
dan 2°C. De EU-regeling voor de handel in 
emissierechten blijft een centrale pijler
van het EU-klimaatbeleid na 2020.

van de eeuw te reduceren met 80-95 % ten 
opzichte van 1990, in het kader van de 
mondiale inspanningen om de gemiddelde 
temperatuurstijging te beperken tot minder 
dan 2°C. De EU-regeling voor de handel in 
emissierechten blijft waarschijnlijk een 
van de fundamentele instrumenten van 
het EU-klimaatbeleid na 2020.

Or. it

Amendement 238
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

31. Als de EU haar deel van de mondiale 
inspanningen wil doen, moeten alle 
economische sectoren bijdragen aan de 
vermindering van de broeikasgasemissies. 
De EU moet de volgende stappen 
overeenkomen voor het klimaat- en 
energiekader voor na 2020 om zich zo voor 
te bereiden op de internationale 
onderhandelingen over een nieuwe 
wettelijk bindende overeenkomst, maar 
daarnaast ook om de lidstaten en de 
industrie een duidelijk kader te bieden om 
de vereiste investeringen op de 
middellange termijn te doen. Derhalve 
moet de EU beleidsmogelijkheden 
overwegen om de in de routekaart voor 
een koolstofarme economie genoemde 
reducties voor de periode na 2020 te 
bewerkstelligen. De energiestappenplannen 
voor 2050 en het witboek inzake transport 
moeten worden geschraagd door sterke 
beleidskaders. Daarnaast moeten de 

31. Als de EU haar deel van de mondiale 
inspanningen wil doen, moeten alle 
economische sectoren bijdragen aan de 
vermindering van de broeikasgasemissies. 
De EU moet de volgende stappen 
overeenkomen op basis van het 
aanstaande debat over een kader voor het 
klimaat- en energiebeleid voor 2030 om 
zich zo voor te bereiden op de 
internationale onderhandelingen over een 
nieuwe wettelijk bindende overeenkomst, 
maar daarnaast ook om de lidstaten en de 
industrie een duidelijk kader te bieden om 
de vereiste investeringen op de 
middellange termijn te doen. Derhalve 
moet de EU op dit gebied 
beleidsmogelijkheden overwegen die door 
de Commissie worden voorgesteld. De 
energiestappenplannen voor 2050 en het 
witboek inzake transport moeten worden 
geschraagd door sterke beleidskaders. 
Daarnaast moeten de lidstaten strategieën 
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lidstaten strategieën voor kostenefficiënte, 
koolstofarme ontwikkeling uitstippelen en 
uitvoeren die gericht zijn op de 
verwezenlijking van de EU-doelstelling om 
de broeikasgasemissies tegen het midden 
van de eeuw te reduceren met 80-95 % ten 
opzichte van 1990, in het kader van de 
mondiale inspanningen om de gemiddelde 
temperatuurstijging te beperken tot minder 
dan 2°C. De EU-regeling voor de handel in 
emissierechten blijft een centrale pijler van 
het EU-klimaatbeleid na 2020.

voor kostenefficiënte, koolstofarme 
ontwikkeling uitstippelen en uitvoeren die 
gericht zijn op de verwezenlijking van de 
EU-doelstelling om de broeikasgasemissies 
tegen het midden van de eeuw te reduceren 
met 80-95 % ten opzichte van 1990, in het 
kader van de mondiale inspanningen om de 
gemiddelde temperatuurstijging te 
beperken tot minder dan 2°C. De EU-
regeling voor de handel in emissierechten 
blijft een centrale pijler van het EU-
klimaatbeleid na 2020.

Or. en

Amendement 239
Richard Seeber, Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

31. Als de EU haar deel van de mondiale 
inspanningen wil doen, moeten alle 
economische sectoren bijdragen aan de 
vermindering van de broeikasgasemissies. 
De EU moet de volgende stappen 
overeenkomen voor het klimaat- en 
energiekader voor na 2020 om zich zo voor 
te bereiden op de internationale 
onderhandelingen over een nieuwe 
wettelijk bindende overeenkomst, maar 
daarnaast ook om de lidstaten en de 
industrie een duidelijk kader te bieden om 
de vereiste investeringen op de 
middellange termijn te doen. Derhalve 
moet de EU beleidsmogelijkheden 
overwegen om de in de routekaart voor 
een koolstofarme economie genoemde 
reducties voor de periode na 2020 te 
bewerkstelligen. De energiestappenplannen 
voor 2050 en het witboek inzake transport 
moeten worden geschraagd door sterke 
beleidskaders. Daarnaast moeten de 
lidstaten strategieën voor kostenefficiënte, 

31. Als de EU haar deel van de mondiale 
inspanningen wil doen, moeten alle 
economische sectoren bijdragen aan de 
vermindering van de broeikasgasemissies. 
De EU moet de volgende stappen 
overeenkomen voor het klimaat- en 
energiekader voor na 2020 om zich zo voor 
te bereiden op de internationale 
onderhandelingen over een nieuwe 
wettelijk bindende overeenkomst, maar 
daarnaast ook om de lidstaten en de 
industrie een duidelijk kader te bieden om 
de vereiste investeringen op de 
middellange termijn te doen. Derhalve 
moet de EU tijdig een kader vaststellen 
voor het energie- en klimaatbeleid tot 
2030 en dit baseren op bindende 
doelstellingen voor broeikasgasemissies, 
hernieuwbare energiebronnen en energie-
efficiëntie. De energiestappenplannen voor 
2050 en het witboek inzake transport 
moeten worden geschraagd door sterke 
beleidskaders. Daarnaast moeten de 
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koolstofarme ontwikkeling uitstippelen en 
uitvoeren die gericht zijn op de 
verwezenlijking van de EU-doelstelling om 
de broeikasgasemissies tegen het midden 
van de eeuw te reduceren met 80-95% ten 
opzichte van 1990, in het kader van de 
mondiale inspanningen om de gemiddelde 
temperatuurstijging te beperken tot minder 
dan 2°C. De EU-regeling voor de handel in 
emissierechten blijft een centrale pijler van 
het EU-klimaatbeleid na 2020.

lidstaten strategieën voor kostenefficiënte, 
koolstofarme ontwikkeling uitstippelen en 
uitvoeren die gericht zijn op de 
verwezenlijking van de EU-doelstelling om 
de broeikasgasemissies tegen het midden 
van de eeuw te reduceren met 80-95% ten 
opzichte van 1990, in het kader van de 
mondiale inspanningen om de gemiddelde 
temperatuurstijging te beperken tot minder 
dan 2°C. De EU-regeling voor de handel in 
emissierechten blijft een centrale pijler van 
het EU-klimaatbeleid na 2020.

Or. de

Amendement 240
João Ferreira

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

31. Als de EU haar deel van de mondiale 
inspanningen wil doen, moeten alle 
economische sectoren bijdragen aan de 
vermindering van de broeikasgasemissies. 
De EU moet de volgende stappen 
overeenkomen voor het klimaat- en 
energiekader voor na 2020 om zich zo voor 
te bereiden op de internationale 
onderhandelingen over een nieuwe 
wettelijk bindende overeenkomst, maar 
daarnaast ook om de lidstaten en de 
industrie een duidelijk kader te bieden om 
de vereiste investeringen op de 
middellange termijn te doen. Derhalve 
moet de EU beleidsmogelijkheden 
overwegen om de in de routekaart voor een 
koolstofarme economie genoemde 
reducties voor de periode na 2020 te 
bewerkstelligen. De energiestappenplannen 
voor 2050 en het witboek inzake transport 
moeten worden geschraagd door sterke 
beleidskaders. Daarnaast moeten de 
lidstaten strategieën voor kostenefficiënte, 

31. Als de EU haar deel van de mondiale 
inspanningen wil doen, moeten alle 
economische sectoren bijdragen aan de 
vermindering van de broeikasgasemissies. 
De EU moet de volgende stappen 
overeenkomen voor het klimaat- en 
energiekader voor na 2020 om zich zo voor 
te bereiden op de internationale 
onderhandelingen over een nieuwe 
wettelijk bindende overeenkomst, maar 
daarnaast ook om de lidstaten en de 
industrie een duidelijk kader te bieden om 
de vereiste investeringen op de 
middellange termijn te doen. Derhalve 
moet de EU beleidsmogelijkheden 
overwegen om de in de routekaart voor een 
koolstofarme economie genoemde 
reducties voor de periode na 2020 te 
bewerkstelligen. De energiestappenplannen 
voor 2050 en het witboek inzake transport 
moeten worden geschraagd door sterke 
beleidskaders. Daarnaast moeten de 
lidstaten strategieën voor financieel 
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koolstofarme ontwikkeling uitstippelen en 
uitvoeren die gericht zijn op de 
verwezenlijking van de EU-doelstelling om 
de broeikasgasemissies tegen het midden 
van de eeuw te reduceren met 80-95% ten 
opzichte van 1990, in het kader van de 
mondiale inspanningen om de gemiddelde 
temperatuurstijging te beperken tot minder 
dan 2°C. De EU-regeling voor de handel 
in emissierechten blijft een centrale pijler 
van het EU-klimaatbeleid na 2020.

haalbare, koolstofarme ontwikkeling 
uitstippelen en uitvoeren die gericht zijn op 
de verwezenlijking van de EU-doelstelling 
om de broeikasgasemissies tegen het 
midden van de eeuw te reduceren met 80-
95% ten opzichte van 1990, in het kader 
van de mondiale inspanningen om de 
gemiddelde temperatuurstijging te 
beperken tot minder dan 2°C.

Or. pt

Amendement 241
Ewald Stadler

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

31. Als de EU haar deel van de mondiale 
inspanningen wil doen, moeten alle 
economische sectoren bijdragen aan de 
vermindering van de broeikasgasemissies. 
De EU moet de volgende stappen 
overeenkomen voor het klimaat- en 
energiekader voor na 2020 om zich zo voor 
te bereiden op de internationale 
onderhandelingen over een nieuwe 
wettelijk bindende overeenkomst, maar 
daarnaast ook om de lidstaten en de 
industrie een duidelijk kader te bieden om 
de vereiste investeringen op de 
middellange termijn te doen. Derhalve 
moet de EU beleidsmogelijkheden 
overwegen om de in de routekaart voor een 
koolstofarme economie genoemde 
reducties voor de periode na 2020 te 
bewerkstelligen. De energiestappenplannen
voor 2050 en het witboek inzake transport 
moeten worden geschraagd door sterke 
beleidskaders. Daarnaast moeten de 
lidstaten strategieën voor kostenefficiënte, 
koolstofarme ontwikkeling uitstippelen en 

31. Als de EU haar deel van de mondiale 
inspanningen wil doen, moeten alle 
economische sectoren bijdragen aan de 
vermindering van de broeikasgasemissies. 
De EU moet de volgende stappen 
overeenkomen voor het klimaat- en 
energiekader voor na 2020 om zich zo voor 
te bereiden op de internationale 
onderhandelingen over een nieuwe 
wettelijk bindende overeenkomst, maar 
daarnaast ook om de lidstaten en de 
industrie een duidelijk kader te bieden om 
de vereiste investeringen op de 
middellange termijn te doen. Derhalve 
moet de EU beleidsmogelijkheden 
overwegen om de in de routekaart voor een 
koolstofarme economie genoemde 
reducties voor de periode na 2020 te 
bewerkstelligen. De energiestappenplannen 
voor 2050 en het witboek inzake transport 
moeten worden geschraagd door sterke 
beleidskaders. Daarnaast moeten de 
lidstaten strategieën voor kostenefficiënte, 
koolstofarme ontwikkeling uitstippelen en 
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uitvoeren die gericht zijn op de 
verwezenlijking van de EU-doelstelling om 
de broeikasgasemissies tegen het midden 
van de eeuw te reduceren met 80-95% ten 
opzichte van 1990, in het kader van de 
mondiale inspanningen om de gemiddelde 
temperatuurstijging te beperken tot minder 
dan 2°C. De EU-regeling voor de handel in 
emissierechten blijft een centrale pijler van 
het EU-klimaatbeleid na 2020.

uitvoeren die gericht zijn op de 
verwezenlijking van de EU-doelstelling om 
de broeikasgasemissies tegen het midden 
van de eeuw te reduceren met 80-95% ten 
opzichte van 1990, in het kader van de 
mondiale inspanningen om de gemiddelde 
temperatuurstijging te beperken tot minder 
dan 2°C. Daarbij moet op gezette tijden 
worden gecontroleerd of dit doel nog op 
een realistische wijze bereikt kan worden. 
De EU-regeling voor de handel in 
emissierechten blijft een centrale pijler van 
het EU-klimaatbeleid na 2020.

Or. de

Motivering

Indien de gerichte "2 gradendoelstelling" niet wordt bereikt, moeten de beleidsmaatregelen 
die gefaald hebben opnieuw buiten werking worden gesteld om geen buitensporige lasten te 
veroorzaken voor de economische ontwikkeling in Europa.

Amendement 242
Andrés Perelló Rodríguez

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

31. Als de EU haar deel van de mondiale 
inspanningen wil doen, moeten alle 
economische sectoren bijdragen aan de 
vermindering van de broeikasgasemissies. 
De EU moet de volgende stappen 
overeenkomen voor het klimaat- en 
energiekader voor na 2020 om zich zo voor 
te bereiden op de internationale 
onderhandelingen over een nieuwe 
wettelijk bindende overeenkomst, maar 
daarnaast ook om de lidstaten en de 
industrie een duidelijk kader te bieden om 
de vereiste investeringen op de 
middellange termijn te doen. Derhalve 
moet de EU beleidsmogelijkheden 
overwegen om de in de routekaart voor een 

31. Als de EU haar deel van de mondiale 
inspanningen wil doen, moeten alle 
economische sectoren bijdragen aan de 
vermindering van de broeikasgasemissies. 
De EU moet de volgende stappen 
overeenkomen voor het klimaat- en 
energiekader voor na 2020 om zich zo voor 
te bereiden op de internationale 
onderhandelingen over een nieuwe 
wettelijk bindende overeenkomst, maar 
daarnaast ook om de lidstaten en de 
industrie een duidelijk kader te bieden om 
de vereiste investeringen op de 
middellange termijn te doen. Derhalve 
moet de EU beleidsmogelijkheden 
overwegen om de in de routekaart voor een 
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koolstofarme economie genoemde 
reducties voor de periode na 2020 te 
bewerkstelligen. De energiestappenplannen 
voor 2050 en het witboek inzake transport 
moeten worden geschraagd door sterke 
beleidskaders. Daarnaast moeten de 
lidstaten strategieën voor kostenefficiënte, 
koolstofarme ontwikkeling uitstippelen en 
uitvoeren die gericht zijn op de 
verwezenlijking van de EU-doelstelling om 
de broeikasgasemissies tegen het midden 
van de eeuw te reduceren met 80-95% ten 
opzichte van 1990, in het kader van de 
mondiale inspanningen om de gemiddelde 
temperatuurstijging te beperken tot minder 
dan 2°C. De EU-regeling voor de handel in 
emissierechten blijft een centrale pijler van 
het EU-klimaatbeleid na 2020.

koolstofarme economie genoemde 
reducties voor de periode na 2020 te 
bewerkstelligen. De energiestappenplannen 
voor 2050 en het witboek inzake transport 
moeten worden geschraagd door sterke 
beleidskaders. Daarnaast moeten de 
lidstaten strategieën voor kostenefficiënte, 
koolstofarme ontwikkeling uitstippelen en 
uitvoeren die gericht zijn op de 
verwezenlijking van de EU-doelstelling om 
de broeikasgasemissies tegen het midden 
van de eeuw te reduceren met 80-95% ten 
opzichte van 1990, in het kader van de 
mondiale inspanningen om de gemiddelde 
temperatuurstijging te beperken tot minder 
dan 2°C. De EU-regeling voor de handel in 
emissierechten blijft een centrale pijler van 
het EU-klimaatbeleid na 2020. Er moeten 
structurele maatregelen worden genomen 
gericht op het corrigeren van 
geconstateerde tekortkomingen en 
onevenwichtigheden in het functioneren 
van de EU-regeling voor de handel in 
emissierechten in de eerste fase van de 
commercialisering.

Or. es

Amendement 243
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

33. Ook moeten er stappen worden 
genomen om de ecologische prestaties van 
goederen en diensten op de EU-markt over 
de gehele levensduur ervan te verbeteren 
aan de hand van maatregelen om het 
aanbod van ecologisch duurzame 
producten te vergroten en een aanzienlijke 
verschuiving van de consumentenvraag 
naar deze producten te stimuleren. Dit kan 
worden bereikt door een evenwichtige mix 
van stimulerende maatregelen voor 
consumenten en bedrijven, met inbegrip 

33. Sommige bestaande 
beleidsinstrumenten op het gebied van 
productie en consumptie hebben een 
beperkte reikwijdte. Er is behoefte aan 
een kader dat passende signalen afgeeft 
aan producenten en consumenten om 
hulpbronnenefficiëntie en de 
kringloopeconomie te bevorderen. Er 
moeten stappen worden genomen om de 
ecologische prestaties van goederen en 
diensten op de EU-markt over de gehele 
levensduur ervan te verbeteren aan de hand 
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van kmo's, marktconforme instrumenten, 
en regelgeving ter vermindering van de 
milieueffecten van hun activiteiten en 
producten. Bestaande productwetgeving, 
zoals de richtlijn inzake ecologisch 
ontwerp, de richtlijn inzake energie-
etikettering en de verordening betreffende 
het ecolabel, worden herzien om de 
milieuprestaties en hulpbronnenefficiëntie 
van producten gedurende de gehele 
levenscyclus ervan te verbeteren en zo een 
coherent wetgevingskader voor duurzame 
productie en consumptie in de EU 
waarborgen.

van maatregelen om het aanbod van 
ecologisch duurzame producten te 
vergroten en een aanzienlijke verschuiving 
van de consumentenvraag naar deze 
producten te stimuleren. Dit kan worden 
bereikt door een evenwichtige mix van 
stimulerende maatregelen voor 
consumenten en bedrijven, met inbegrip 
van kmo's, marktconforme instrumenten, 
en regelgeving ter vermindering van de 
milieueffecten van hun activiteiten en 
producten. Consumenten moeten accurate 
en betrouwbare informatie ontvangen 
over de producten die zij kopen, onder 
meer op het gebied van milieuclaims. Ook 
hulpbronnenefficiënte bedrijfsmodellen, 
zoals productdienstsystemen, waaronder 
het huren van producten, moeten worden 
ondersteund. Bestaande productwetgeving, 
zoals de richtlijn inzake ecologisch 
ontwerp, de richtlijn inzake energie-
etikettering en de verordening betreffende 
het ecolabel, worden herzien om de 
milieuprestaties en hulpbronnenefficiëntie 
van producten gedurende de gehele 
levenscyclus ervan te verbeteren, en 
bestaande bepalingen worden herzien aan 
de hand van een coherent wetgevingskader 
voor duurzame productie en consumptie in 
de EU. Dit wetgevingskader, dat 
ondersteund wordt door 
levenscyclusindicatoren, heeft betrekking 
op de versnippering en de beperkingen in 
de reikwijdte van het bestaande acquis op 
het gebied van duurzame consumptie en 
productie, en op het vaststellen en 
verhelpen van leemten in beleid, 
stimuleringsmaatregelen en wetgeving 
teneinde minimumeisen vast te stellen 
voor de milieuprestaties van producten. 

Or. en

Amendement 244
Margrete Auken, Jo Leinen
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Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

33. Ook moeten er stappen worden 
genomen om de ecologische prestaties van 
goederen en diensten op de EU-markt over 
de gehele levensduur ervan te verbeteren 
aan de hand van maatregelen om het 
aanbod van ecologisch duurzame 
producten te vergroten en een aanzienlijke 
verschuiving van de consumentenvraag 
naar deze producten te stimuleren. Dit kan 
worden bereikt door een evenwichtige mix 
van stimulerende maatregelen voor 
consumenten en bedrijven, met inbegrip 
van kmo's, marktconforme instrumenten, 
en regelgeving ter vermindering van de 
milieueffecten van hun activiteiten en 
producten. Bestaande productwetgeving, 
zoals de richtlijn inzake ecologisch 
ontwerp, de richtlijn inzake energie-
etikettering en de verordening betreffende 
het ecolabel, worden herzien om de 
milieuprestaties en hulpbronnenefficiëntie 
van producten gedurende de gehele 
levenscyclus ervan te verbeteren en zo een 
coherent wetgevingskader voor duurzame 
productie en consumptie in de EU 
waarborgen.

33. Ook moeten er stappen worden 
genomen en doelstellingen worden 
vastgesteld om de ecologische prestaties 
van goederen en diensten op de EU-markt 
over de gehele levensduur ervan te 
verbeteren aan de hand van maatregelen 
om het aanbod van ecologisch duurzame 
producten te vergroten en een aanzienlijke 
verschuiving van de consumentenvraag 
naar deze producten te stimuleren. Dit kan 
worden bereikt door een evenwichtige mix 
van stimulerende maatregelen voor 
consumenten en bedrijven, met inbegrip 
van kmo's, marktconforme instrumenten, 
en regelgeving ter vermindering van de 
milieueffecten van hun activiteiten en 
producten. Bestaande productwetgeving, 
zoals de richtlijn inzake ecologisch 
ontwerp, de richtlijn inzake energie-
etikettering en de verordening betreffende 
het ecolabel, worden herzien om de 
milieuprestaties en hulpbronnenefficiëntie 
van producten gedurende de gehele 
levenscyclus ervan te verbeteren en zo een 
coherent wetgevingskader voor duurzame 
productie en consumptie in de EU en de 
omslag naar een herstellende 
kringloopeconomie waarborgen. De 
aansprakelijkheid van producenten wordt 
vergroot door garantietermijnen voor 
bepaalde productgroepen te verlengen. 
Om vergelijkbare en betrouwbare 
informatie te verstrekken aan 
consumenten en eindgebruikers, moet een 
gestandaardiseerde methode verplicht 
worden gesteld voor de etikettering van 
producten.

Or. en
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Amendement 245
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

34. Omdat 80 % van alle 
productgerelateerde milieueffecten wordt 
bepaald gedurende de ontwerpfase, moet 
het EU-beleidskader er met het oog op de 
optimalisering van de hulpbronnen- en 
materiaalefficiëntie voor zorgen dat 
prioritaire producten op de EU-markt 
ecologisch ontworpen zijn. Dit moet 
gebeuren door onder meer de 
recyclebaarheid, de gerecyclede inhoud en 
de duurzaamheid te vergroten. Deze 
vereisten moeten uitvoerbaar en 
afdwingbaar zijn. Op EU- en nationaal 
niveau moeten de inspanningen worden 
vergroot om de barrières voor eco-
innovatie weg te nemen en om het 
volledige potentieel van de Europese eco-
industrie te ontsluiten, zodat voordelen 
voor groene banen en groei kunnen worden 
gegenereerd.

34. Omdat 80 % van alle 
productgerelateerde milieueffecten wordt 
bepaald gedurende de ontwerpfase, moet 
het EU-beleidskader er met het oog op de 
optimalisering van de hulpbronnen- en 
materiaalefficiëntie voor zorgen dat 
prioritaire producten op de EU-markt 
ecologisch ontworpen zijn. Dit moet 
gebeuren door onder meer de 
duurzaamheid, de repareerbaarheid, de 
herbruikbaarheid, de recyclebaarheid, het 
gebruik van de gerecyclede inhoud en de 
demontage te vergroten. Op de lange 
termijn worden producten en onderdelen 
ervan duurzaam geproduceerd, 
ontworpen voor hergebruik of zijn 
volledig recyclebaar. Deze vereisten 
moeten uitvoerbaar en afdwingbaar zijn. 
Op EU- en nationaal niveau moeten de 
inspanningen worden vergroot om de 
barrières voor eco-innovatie weg te nemen 
om de consumenten beter te informeren 
en bewuster te maken en om het volledige 
potentieel van de Europese eco-industrie te 
ontsluiten, zodat voordelen voor groene 
banen en groei kunnen worden 
gegenereerd.

Or. en

Amendement 246
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 34
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

34. Omdat 80 % van alle 
productgerelateerde milieueffecten wordt 
bepaald gedurende de ontwerpfase, moet 
het EU-beleidskader er met het oog op de 
optimalisering van de hulpbronnen- en 
materiaalefficiëntie voor zorgen dat 
prioritaire producten op de EU-markt 
ecologisch ontworpen zijn. Dit moet 
gebeuren door onder meer de 
recyclebaarheid, de gerecyclede inhoud en 
de duurzaamheid te vergroten. Deze 
vereisten moeten uitvoerbaar en 
afdwingbaar zijn. Op EU- en nationaal 
niveau moeten de inspanningen worden 
vergroot om de barrières voor eco-
innovatie weg te nemen en om het 
volledige potentieel van de Europese eco-
industrie te ontsluiten, zodat voordelen 
voor groene banen en groei kunnen worden 
gegenereerd.

34. Omdat 80 % van alle 
productgerelateerde milieueffecten wordt 
bepaald gedurende de ontwerpfase, moet 
het EU-beleidskader er met het oog op de 
optimalisering van de hulpbronnen- en 
materiaalefficiëntie voor zorgen dat 
prioritaire producten op de EU-markt het 
milieu respecteren. Dit moet gebeuren 
door onder meer de recyclebaarheid, de 
gerecyclede inhoud en de duurzaamheid te 
vergroten. Deze vereisten moeten 
uitvoerbaar en afdwingbaar zijn. Op EU-
en nationaal niveau moeten de 
inspanningen worden vergroot om de 
barrières voor eco-innovatie weg te nemen 
en om het volledige potentieel van de 
Europese eco-industrie te ontsluiten, zodat 
voordelen voor groene banen en groei 
kunnen worden gegenereerd.

Or. fr

Amendement 247
Giancarlo Scottà

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

34. Omdat 80 % van alle 
productgerelateerde milieueffecten wordt 
bepaald gedurende de ontwerpfase, moet 
het EU-beleidskader er met het oog op de 
optimalisering van de hulpbronnen- en 
materiaalefficiëntie voor zorgen dat
prioritaire producten op de EU-markt 
ecologisch ontworpen zijn. Dit moet 
gebeuren door onder meer de 
recyclebaarheid, de gerecyclede inhoud en 
de duurzaamheid te vergroten. Deze 
vereisten moeten uitvoerbaar en 

34. Omdat 80 % van alle 
productgerelateerde milieueffecten wordt 
bepaald gedurende de ontwerpfase, moet 
het EU-beleidskader met het oog op de 
optimalisering van de hulpbronnen- en 
materiaalefficiëntie een stimulans zijn 
voor het ecologisch ontwerpen van 
prioritaire producten op de EU-markt. Dit 
moet gebeuren door onder meer de 
recyclebaarheid, de gerecyclede inhoud en 
de duurzaamheid te vergroten. Deze 
vereisten moeten uitvoerbaar en 
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afdwingbaar zijn. Op EU- en nationaal 
niveau moeten de inspanningen worden 
vergroot om de barrières voor eco-
innovatie weg te nemen en om het 
volledige potentieel van de Europese eco-
industrie te ontsluiten, zodat voordelen 
voor groene banen en groei kunnen worden 
gegenereerd.

afdwingbaar zijn. Op EU- en nationaal 
niveau moeten de inspanningen worden 
vergroot om de barrières voor eco-
innovatie weg te nemen en om het 
volledige potentieel van de Europese eco-
industrie te ontsluiten, zodat voordelen 
voor groene banen en groei kunnen worden 
gegenereerd.

Or. it

Amendement 248
Ewald Stadler

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

34. Omdat 80 % van alle 
productgerelateerde milieueffecten wordt 
bepaald gedurende de ontwerpfase, moet 
het EU-beleidskader er met het oog op de 
optimalisering van de hulpbronnen- en 
materiaalefficiëntie voor zorgen dat 
prioritaire producten op de EU-markt 
ecologisch ontworpen zijn. Dit moet 
gebeuren door onder meer de 
recyclebaarheid, de gerecyclede inhoud en 
de duurzaamheid te vergroten. Deze 
vereisten moeten uitvoerbaar en 
afdwingbaar zijn. Op EU- en nationaal 
niveau moeten de inspanningen worden 
vergroot om de barrières voor eco-
innovatie weg te nemen en om het 
volledige potentieel van de Europese eco-
industrie te ontsluiten, zodat voordelen 
voor groene banen en groei kunnen worden 
gegenereerd.

34. Omdat 80 % van alle 
productgerelateerde milieueffecten wordt 
bepaald gedurende de ontwerpfase, moet 
het EU-beleidskader er met het oog op de 
optimalisering van de hulpbronnen- en 
materiaalefficiëntie voor zorgen dat 
prioritaire producten op de EU-markt 
ecologisch ontworpen zijn. Dit moet 
gebeuren door onder meer de 
recyclebaarheid, de gerecyclede inhoud en 
de duurzaamheid te vergroten. Deze 
vereisten moeten uitvoerbaar en 
afdwingbaar zijn. Op EU- en nationaal 
niveau moeten de inspanningen worden 
vergroot om de barrières voor eco-
innovatie weg te nemen en om het 
volledige potentieel van de Europese eco-
industrie te ontsluiten, zodat voordelen 
voor groene banen en groei kunnen worden 
gegenereerd. Dergelijke maatregelen
mogen echter in geen geval leiden tot een 
verbod op producten.

Or. de
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Motivering

Het verbod op gloeilampen stuitte bij veel gebruikers op onbegrip. Het bevorderen of 
subsidiëren van milieuvriendelijke producten als alternatief voor milieuschadelijke producten 
is beter dan producten eenvoudigweg te verbieden.

Amendement 249
Ewald Stadler

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 35

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de

Motivering

Ook de industrie verbruikt energie en veroorzaakt een consumptiegerelateerd milieueffect. 
Deze verduidelijking lijkt noodzakelijk te zijn omdat het begrip consument niet overal in de 
EU hetzelfde is.

Amendement 250
Richard Seeber, Karl-Heinz Florenz, Peter Liese
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Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 35

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

35. Om een kader vast te stellen voor 
maatregelen ter verbetering van andere 
aspecten van hulpbronnenefficiëntie dan 
broeikasgasemissies en energie, moeten 
doelstellingen worden geformuleerd voor 
de vermindering van het algehele 
milieueffect van consumptie, met name in 
de voedsel-, woning- en 
mobiliteitssectoren. Gezamenlijk zijn deze 
sectoren verantwoordelijk voor bijna 80 % 
van het milieueffect van consumptie. In de 
conclusies van Rio+20 wordt de noodzaak 
erkend om het voedselverlies na de oogst 
en overige vormen van voedselverlies en -
verspilling in de hele 
voedselvoorzieningsketen aanzienlijk te 
beperken. De Commissie moet daarom een 
alomvattende strategie voor het tegengaan 
van onnodig levensmiddelenafval 
voorleggen en de lidstaten actief 
ondersteunen in hun strijd tegen 
buitensporige afvalproductie.

Or. de

Amendement 251
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 35

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

35. Om een kader vast te stellen voor 
maatregelen ter verbetering van andere 
aspecten van hulpbronnenefficiëntie dan 
broeikasgasemissies en energie, moeten
doelstellingen worden geformuleerd voor 
de vermindering van het algehele 
milieueffect van consumptie, met name in 
de voedsel-, woning- en 

35. Om een kader vast te stellen voor 
maatregelen ter verbetering van andere 
aspecten van hulpbronnenefficiëntie dan 
broeikasgasemissies en energie, moeten de 
meting van en de doelstellingen voor de 
bodem-, de water-, de materiaal- en de 
koolstofvoetafdruk uiterlijk in 2015 
worden vastgesteld. Minstens een van 
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mobiliteitssectoren. Gezamenlijk zijn deze 
sectoren verantwoordelijk voor bijna 80 % 
van het milieueffect van consumptie. In de 
conclusies van Rio+20 wordt de noodzaak 
erkend om het voedselverlies na de oogst 
en overige vormen van voedselverlies en -
verspilling in de hele 
voedselvoorzieningsketen aanzienlijk te 
beperken.

deze indicatoren moet uiterlijk in 2015 
deel uitmaken van het Europese semester. 
Daarnaast worden doelstellingen 
geformuleerd voor de vermindering van het 
algehele milieueffect van consumptie, met 
name in de voedsel-, woning- en 
mobiliteitssectoren. Gezamenlijk zijn deze 
sectoren verantwoordelijk voor bijna 80 % 
van het milieueffect van consumptie. In de 
conclusies van Rio+20 wordt de noodzaak 
erkend om het voedselverlies na de oogst 
en overige vormen van voedselverlies en -
verspilling in de hele 
voedselvoorzieningsketen aanzienlijk te 
beperken.

Or. en

Amendement 252
Dan Jørgensen

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 35 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

35 bis. Het voederen van vee met voor 
menselijke consumptie geschikte granen 
is niet hulpbronnenefficiënt, omdat een 
groot deel van de voedingswaarde 
verloren gaat in de omzetting van 
plantaardig naar dierlijk materiaal. Dit is 
een verspilling van de gewassen en van de 
grond, het water en de energie gebruikt 
om de gewassen te kweken.

Or. en

Amendement 253
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 36
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

36. Behalve vereisten voor verplichte 
groene overheidsopdrachten voor bepaalde 
productcategorieën, hebben de meeste 
lidstaten vrijwillige actieplannen 
aangenomen en hebben vele van hen 
doelstellingen bepaald voor specifieke 
productgroepen. Overheden hebben echter 
nog op alle niveaus aanzienlijke ruimte om 
aan de hand van hun inkoopbeleid hun 
milieueffect verder te beperken. De 
lidstaten en regio's moeten verdere 
maatregelen nemen om het doel te bereiken 
om voor ten minste 50 % van de 
overheidsopdrachten criteria voor groene 
overheidsopdrachten toe te passen. De 
Commissie zal zich buigen over de 
mogelijkheid om verdere sectorspecifieke 
wetgeving te introduceren teneinde regels 
voor verplichte groene 
overheidsopdrachten voor extra 
productcategorieën in te voeren.

36. Behalve vereisten voor verplichte 
groene overheidsopdrachten voor bepaalde 
productcategorieën, hebben de meeste 
lidstaten vrijwillige actieplannen 
aangenomen en hebben vele van hen 
doelstellingen bepaald voor specifieke 
productgroepen. Overheden hebben echter 
nog op alle niveaus aanzienlijke ruimte om 
aan de hand van hun inkoopbeleid hun 
milieueffect verder te beperken. De 
lidstaten en regio's moeten verdere 
maatregelen nemen om het doel te bereiken 
om voor ten minste 50 % van de 
overheidsopdrachten criteria voor groene 
overheidsopdrachten toe te passen. De 
Commissie zal verdere sectorspecifieke 
wetgeving voorstellen teneinde regels voor 
verplichte groene overheidsopdrachten 
voor extra productcategorieën in te voeren.

Or. en

Amendement 254
João Ferreira

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 36

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

36. Behalve vereisten voor verplichte 
groene overheidsopdrachten voor bepaalde 
productcategorieën, hebben de meeste 
lidstaten vrijwillige actieplannen 
aangenomen en hebben vele van hen 
doelstellingen bepaald voor specifieke 
productgroepen. Overheden hebben echter 
nog op alle niveaus aanzienlijke ruimte om 
aan de hand van hun inkoopbeleid hun 
milieueffect verder te beperken. De 
lidstaten en regio's moeten verdere 

36. Behalve vereisten voor verplichte 
groene overheidsopdrachten voor bepaalde 
productcategorieën, hebben de meeste 
lidstaten vrijwillige actieplannen 
aangenomen en hebben vele van hen 
doelstellingen bepaald voor specifieke 
productgroepen. Overheden hebben echter 
nog op alle niveaus aanzienlijke ruimte om 
aan de hand van hun inkoopbeleid hun 
milieueffect verder te beperken. De 
lidstaten en regio's moeten verdere 
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maatregelen nemen om het doel te bereiken 
om voor ten minste 50 % van de 
overheidsopdrachten criteria voor groene 
overheidsopdrachten toe te passen. De 
Commissie zal zich buigen over de 
mogelijkheid om verdere sectorspecifieke
wetgeving te introduceren teneinde regels 
voor verplichte groene 
overheidsopdrachten voor extra 
productcategorieën in te voeren.

maatregelen nemen om het doel te bereiken 
om voor ten minste 50 % van de 
overheidsopdrachten criteria voor groene 
overheidsopdrachten toe te passen. De 
Commissie zal zich buigen over de 
mogelijkheid om sectorspecifieke 
regelgeving te introduceren teneinde 
groene overheidsopdrachten voor extra 
productcategorieën te bevorderen.

Or. pt

Amendement 255
Dan Jørgensen

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 36

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

36. Behalve vereisten voor verplichte 
groene overheidsopdrachten voor bepaalde 
productcategorieën, hebben de meeste 
lidstaten vrijwillige actieplannen 
aangenomen en hebben vele van hen 
doelstellingen bepaald voor specifieke 
productgroepen. Overheden hebben echter 
nog op alle niveaus aanzienlijke ruimte om 
aan de hand van hun inkoopbeleid hun 
milieueffect verder te beperken. De 
lidstaten en regio's moeten verdere 
maatregelen nemen om het doel te bereiken 
om voor ten minste 50 % van de 
overheidsopdrachten criteria voor groene 
overheidsopdrachten toe te passen. De 
Commissie zal zich buigen over de 
mogelijkheid om verdere sectorspecifieke 
wetgeving te introduceren teneinde regels 
voor verplichte groene 
overheidsopdrachten voor extra 
productcategorieën in te voeren.

36. Behalve vereisten voor verplichte 
groene overheidsopdrachten voor bepaalde 
productcategorieën, hebben de meeste 
lidstaten vrijwillige actieplannen 
aangenomen en hebben vele van hen 
doelstellingen bepaald voor specifieke 
productgroepen. Overheden hebben echter 
nog op alle niveaus aanzienlijke ruimte om 
aan de hand van hun inkoopbeleid hun 
milieueffect verder te beperken. De 
lidstaten en regio's moeten verdere 
maatregelen nemen om het doel te bereiken 
om voor ten minste 50 % van de 
overheidsopdrachten criteria voor groene 
overheidsopdrachten toe te passen. De 
Commissie zal zich buigen over de 
mogelijkheid om verdere sectorspecifieke 
wetgeving te introduceren teneinde regels 
voor verplichte groene 
overheidsopdrachten voor extra 
productcategorieën in te voeren, 
waaronder voor voedsel.

Or. en
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Amendement 256
Anna Rosbach

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 36

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

36. Behalve vereisten voor verplichte 
groene overheidsopdrachten voor bepaalde 
productcategorieën, hebben de meeste 
lidstaten vrijwillige actieplannen 
aangenomen en hebben vele van hen 
doelstellingen bepaald voor specifieke 
productgroepen. Overheden hebben echter 
nog op alle niveaus aanzienlijke ruimte om 
aan de hand van hun inkoopbeleid hun 
milieueffect verder te beperken. De 
lidstaten en regio's moeten verdere 
maatregelen nemen om het doel te bereiken 
om voor ten minste 50 % van de 
overheidsopdrachten criteria voor groene 
overheidsopdrachten toe te passen. De 
Commissie zal zich buigen over de 
mogelijkheid om verdere sectorspecifieke 
wetgeving te introduceren teneinde regels 
voor verplichte groene 
overheidsopdrachten voor extra 
productcategorieën in te voeren.

36. Behalve vereisten voor verplichte 
groene overheidsopdrachten voor bepaalde 
productcategorieën, hebben de meeste 
lidstaten vrijwillige actieplannen 
aangenomen en hebben vele van hen 
doelstellingen bepaald voor specifieke 
productgroepen. Overheden hebben echter 
nog op alle niveaus aanzienlijke ruimte om 
aan de hand van hun inkoopbeleid hun 
milieueffect verder te beperken. De 
lidstaten en regio's moeten verdere 
maatregelen nemen om het doel te bereiken 
om voor ten minste 50 % van de 
overheidsopdrachten EU-criteria voor 
groene overheidsopdrachten toe te passen. 
De Commissie zal zich buigen over de 
mogelijkheid om verdere sectorspecifieke 
wetgeving te introduceren teneinde regels 
voor verplichte groene 
overheidsopdrachten voor extra 
productcategorieën in te voeren.

Or. en

Amendement 257
João Ferreira

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 37

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

37. Ook zijn er aanzienlijke mogelijkheden 
om het afvalbeheer in de EU te verbeteren 
en zo beter gebruik te maken van de 
hulpbronnen, nieuwe markten te openen, 

37. Ook zijn er aanzienlijke mogelijkheden 
om het openbare afvalbeheer in de EU te 
verbeteren en zo beter gebruik te maken 
van de hulpbronnen, nieuwe banen te
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nieuwe banen te creëren en de 
afhankelijkheid van de invoer van 
grondstoffen te reduceren, en tegelijk een 
minder groot effect op het milieu te 
hebben. Elk jaar wordt er in de EU 
2,7 miljard ton afval geproduceerd, 
waarvan 98 miljoen ton gevaarlijk is. 
Gemiddeld is slechts 40 % van het vaste 
afval bestemd voor hergebruik of 
recycling. De rest wordt gestort of 
verbrand. In sommige lidstaten wordt meer 
dan 70 % van het afval gerecycled, hetgeen 
aantoont dat afval in de EU als een van de 
belangrijkste hulpbronnen kan worden 
gebruikt. Tegelijkertijd wordt in veel 
lidstaten ruim 75 % van het huishoudelijk 
afval gestort.

creëren en de afhankelijkheid van de 
invoer van grondstoffen te reduceren, en 
tegelijk een minder groot effect op het 
milieu te hebben. Elk jaar wordt er in de 
EU 2,7 miljard ton afval geproduceerd, 
waarvan 98 miljoen ton gevaarlijk is. 
Gemiddeld is slechts 40 % van het vaste 
afval bestemd voor hergebruik of 
recycling. De rest wordt gestort of 
verbrand. In sommige lidstaten wordt meer 
dan 70 % van het afval gerecycled, hetgeen 
aantoont dat afval in de EU als secundaire 
hulpbron kan worden gebruikt ter 
vervanging van of als aanvulling op de 
primaire winning. Tegelijkertijd wordt in 
veel lidstaten ruim 75 % van het 
huishoudelijk afval gestort.

Or. pt

Amendement 258
Gilles Pargneaux

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 37

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

37. Ook zijn er aanzienlijke mogelijkheden 
om het afvalbeheer in de EU te verbeteren 
en zo beter gebruik te maken van de 
hulpbronnen, nieuwe markten te openen, 
nieuwe banen te creëren en de 
afhankelijkheid van de invoer van 
grondstoffen te reduceren, en tegelijk een 
minder groot effect op het milieu te 
hebben. Elk jaar wordt er in de EU
2,7 miljard ton afval geproduceerd, 
waarvan 98 miljoen ton gevaarlijk is. 
Gemiddeld is slechts 40 % van het vaste 
afval bestemd voor hergebruik of 
recycling. De rest wordt gestort of 
verbrand. In sommige lidstaten wordt meer 
dan 70 % van het afval gerecycled, hetgeen 
aantoont dat afval in de EU als een van de 
belangrijkste hulpbronnen kan worden 

37. Ook zijn er aanzienlijke mogelijkheden 
om het afvalbeheer in de EU te verbeteren 
en zo beter gebruik te maken van de 
hulpbronnen, nieuwe markten te openen, 
nieuwe banen te creëren en de 
afhankelijkheid van de invoer van 
grondstoffen te reduceren, en tegelijk een 
minder groot effect op het milieu te 
hebben. Elk jaar wordt er in de EU 
2,7 miljard ton afval geproduceerd, 
waarvan 98 miljoen ton gevaarlijk is. 
Gemiddeld is slechts 40 % van het vaste 
afval bestemd voor hergebruik of 
recycling. Voor vloeibaar afval zijn geen 
betrouwbare cijfers voorhanden, maar de 
mate van recycling is absoluut zeer laag. 
De rest wordt gestort of verbrand. In 
sommige lidstaten wordt meer dan 70 % 
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gebruikt. Tegelijkertijd wordt in veel 
lidstaten ruim 75 % van het huishoudelijk 
afval gestort.

van het afval gerecycled, hetgeen aantoont 
dat afval in de EU als een van de 
belangrijkste hulpbronnen kan worden 
gebruikt. Tegelijkertijd wordt in veel 
lidstaten ruim 75 % van het huishoudelijk 
afval gestort.

Or. fr

Amendement 259
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 37

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

37. Ook zijn er aanzienlijke mogelijkheden 
om het afvalbeheer in de EU te verbeteren 
en zo beter gebruik te maken van de 
hulpbronnen, nieuwe markten te openen, 
nieuwe banen te creëren en de 
afhankelijkheid van de invoer van 
grondstoffen te reduceren, en tegelijk een 
minder groot effect op het milieu te 
hebben. Elk jaar wordt er in de EU 
2,7 miljard ton afval geproduceerd, 
waarvan 98 miljoen ton gevaarlijk is. 
Gemiddeld is slechts 40 % van het vaste 
afval bestemd voor hergebruik of 
recycling. De rest wordt gestort of 
verbrand. In sommige lidstaten wordt meer 
dan 70 % van het afval gerecycled, hetgeen 
aantoont dat afval in de EU als een van de 
belangrijkste hulpbronnen kan worden 
gebruikt. Tegelijkertijd wordt in veel 
lidstaten ruim 75 % van het huishoudelijk 
afval gestort.

37. Ook zijn er aanzienlijke mogelijkheden 
om het afvalbeheer in de EU te verbeteren 
en zo beter gebruik te maken van de 
hulpbronnen, nieuwe markten te openen, 
nieuwe banen te creëren en de 
afhankelijkheid van de invoer van 
grondstoffen te reduceren, en tegelijk een 
minder groot effect op het milieu te 
hebben. Elk jaar wordt er in de EU 
2,7 miljard ton afval geproduceerd, 
waarvan 98 miljoen ton gevaarlijk is. 
Gemiddeld wordt slechts 40 % van het 
vaste afval klaargemaakt voor hergebruik 
of gerecycled. De rest wordt gestort of 
verbrand. In sommige lidstaten wordt meer 
dan 70 % van het huishoudelijk afval 
gerecycled, hetgeen aantoont dat afval in 
de EU als een van de belangrijkste 
hulpbronnen kan worden gebruikt. 
Tegelijkertijd wordt in veel lidstaten ruim 
75 % van het huishoudelijk afval gestort.

Or. en

Amendement 260
Matthias Groote
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Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 37

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

37. Ook zijn er aanzienlijke mogelijkheden 
om het afvalbeheer in de EU te verbeteren 
en zo beter gebruik te maken van de 
hulpbronnen, nieuwe markten te openen, 
nieuwe banen te creëren en de 
afhankelijkheid van de invoer van 
grondstoffen te reduceren, en tegelijk een 
minder groot effect op het milieu te 
hebben. Elk jaar wordt er in de EU 
2,7 miljard ton afval geproduceerd, 
waarvan 98 miljoen ton gevaarlijk is. 
Gemiddeld is slechts 40 % van het vaste 
afval bestemd voor hergebruik of 
recycling. De rest wordt gestort of 
verbrand. In sommige lidstaten wordt meer 
dan 70 % van het afval gerecycled, hetgeen 
aantoont dat afval in de EU als een van de 
belangrijkste hulpbronnen kan worden 
gebruikt. Tegelijkertijd wordt in veel 
lidstaten ruim 75 % van het huishoudelijk 
afval gestort.

37. Ook zijn er aanzienlijke mogelijkheden 
om het afvalbeheer in de EU te verbeteren 
en zo beter gebruik te maken van de 
hulpbronnen, nieuwe markten te openen, 
nieuwe banen te creëren en de 
afhankelijkheid van de invoer van 
grondstoffen te reduceren, en tegelijk een 
minder groot effect op het milieu te 
hebben. Elk jaar wordt er in de EU 
2,7 miljard ton afval geproduceerd, 
waarvan 98 miljoen ton gevaarlijk is. 
Gemiddeld is slechts 40 % van het vaste 
afval bestemd voor hergebruik of 
recycling. De rest wordt gestort of 
verbrand. Overeenkomstig de
afvalhiërarchie mogen bij het afvalbeheer 
afvalstoffen alleen worden verbrand en 
gestort als er geen andere oplossingen 
zijn. Preventie, hergebruik en recycling 
van afval moeten in ieder geval voorrang 
krijgen. In sommige lidstaten wordt meer 
dan 70 % van het afval gerecycled, hetgeen 
aantoont dat afval in de EU als een van de 
belangrijkste hulpbronnen kan worden 
gebruikt. Tegelijkertijd wordt in veel 
lidstaten ruim 75 % van het huishoudelijk 
afval gestort.

Or. de

Amendement 261
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 37

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

37. Ook zijn er aanzienlijke mogelijkheden 
om het afvalbeheer in de EU te verbeteren 
en zo beter gebruik te maken van de 

37. Ook zijn er aanzienlijke mogelijkheden 
om het afvalbeheer in de EU te verbeteren 
en zo beter gebruik te maken van de 
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hulpbronnen, nieuwe markten te openen, 
nieuwe banen te creëren en de 
afhankelijkheid van de invoer van 
grondstoffen te reduceren, en tegelijk een 
minder groot effect op het milieu te 
hebben. Elk jaar wordt er in de EU 
2,7 miljard ton afval geproduceerd, 
waarvan 98 miljoen ton gevaarlijk is. 
Gemiddeld is slechts 40 % van het vaste 
afval bestemd voor hergebruik of 
recycling. De rest wordt gestort of 
verbrand. In sommige lidstaten wordt meer 
dan 70 % van het afval gerecycled, hetgeen 
aantoont dat afval in de EU als een van de 
belangrijkste hulpbronnen kan worden 
gebruikt. Tegelijkertijd wordt in veel 
lidstaten ruim 75 % van het huishoudelijk 
afval gestort.

hulpbronnen en de secundaire 
grondstoffen, nieuwe markten te openen, 
nieuwe banen te creëren en de 
afhankelijkheid van de invoer van 
grondstoffen te reduceren, en tegelijk een 
minder groot effect op het milieu te 
hebben. Elk jaar wordt er in de EU 
2,7 miljard ton afval geproduceerd, 
waarvan 98 miljoen ton gevaarlijk is. 
Gemiddeld is slechts 40 % van het vaste 
afval bestemd voor hergebruik of 
recycling. De rest wordt gestort of 
verbrand. In sommige lidstaten wordt meer 
dan 70 % van het afval gerecycled, hetgeen 
aantoont dat afval in de EU als een van de 
belangrijkste hulpbronnen kan worden 
gebruikt. Tegelijkertijd wordt in veel 
lidstaten ruim 75 % van het huishoudelijk 
afval gestort.

Or. en

Amendement 262
Kārlis Šadurskis

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

38. Om van afval een hulpbron te maken, 
zoals wordt bepleit in het stappenplan voor 
een efficiënt hulpbronnengebruik, moet de 
EU-wetgeving in de gehele EU volledig 
worden uitgevoerd. Daarbij moet de 
afvalhiërarchie strikt worden toegepast en 
moeten verschillende vormen van afval 
worden betrokken. Verder zijn er 
aanvullende inspanningen vereist voor: het 
verminderen van de hoeveelheid afval per 
hoofd van de bevolking in absolute 
termen, het beperken van 
energieterugwinning tot niet-recyclebare 
materialen, het uitfaseren van het storten 
van afvalstoffen, het bevorderen van 
hoogwaardige recycling en het 

38. Om van afval een hulpbron te maken, 
zoals wordt bepleit in het stappenplan voor 
een efficiënt hulpbronnengebruik, moet de 
EU-wetgeving in de gehele EU volledig 
worden uitgevoerd. Daarbij moet de 
afvalhiërarchie strikt worden toegepast en 
moeten verschillende vormen van afval 
worden betrokken. Verder zijn er, onder 
meer op het gebied van afvalpreventie,
aanvullende inspanningen vereist voor: het 
verminderen van de afvalproductie, de 
geleidelijke overgang waarbij recyclebaar 
en composteerbaar afval niet langer wordt 
gestort, het uitvoeren van de planning die 
nodig is voor de ontwikkeling van de 
noodzakelijke recycle- en 
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ontwikkelen van markten voor secundaire 
grondstoffen. Gevaarlijk afval moet 
zodanig worden beheerd dat de 
aanzienlijke schadelijke effecten voor de 
volksgezondheid en het milieu worden 
geminimaliseerd, zoals overeengekomen 
op de Rio+20-top. Om dit te bereiken 
moeten marktconforme instrumenten die 
preventie, recycling en hergebruik 
bevoordelen, veel stelselmatiger in de 
gehele EU worden toegepast. De barrières 
ten aanzien van recyclingactiviteiten op de 
eengemaakte markt van de EU moeten 
worden weggenomen en de bestaande 
doelstellingen voor preventie, hergebruik, 
recycling, terugwinning en vervanging 
van stortplaatsen moeten worden herzien 
teneinde te komen tot een 
"kringloopeconomie", met een 
stroomafwaarts gebruik van hulpbronnen 
en een hoeveelheid restafval die dicht bij 
nul ligt.

terugwinningsinfrastructuur, het 
bevorderen van hoogwaardige recycling en 
het ontwikkelen van markten voor 
secundaire grondstoffen. Gevaarlijk afval 
moet zodanig worden beheerd dat de 
aanzienlijke schadelijke effecten voor de 
volksgezondheid en het milieu worden 
geminimaliseerd, zoals overeengekomen 
op de Rio+20-top.

Or. en

Amendement 263
Karl-Heinz Florenz

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

38. Om van afval een hulpbron te maken, 
zoals wordt bepleit in het stappenplan voor 
een efficiënt hulpbronnengebruik, moet de 
EU-wetgeving in de gehele EU volledig 
worden uitgevoerd. Daarbij moet de 
afvalhiërarchie strikt worden toegepast en 
moeten verschillende vormen van afval 
worden betrokken. Verder zijn er 
aanvullende inspanningen vereist voor: het 
verminderen van de hoeveelheid afval per 
hoofd van de bevolking in absolute 
termen, het beperken van 
energieterugwinning tot niet-recyclebare 

38. Om van afval een hulpbron te maken, 
zoals wordt bepleit in het stappenplan voor 
een efficiënt hulpbronnengebruik, moet de 
EU-wetgeving in de gehele EU volledig 
worden uitgevoerd. Daarbij moet de 
afvalhiërarchie strikt worden toegepast en 
moeten verschillende vormen van afval 
worden betrokken. Verder zijn er 
aanvullende inspanningen vereist voor: het 
beperken van energieterugwinning tot niet-
recyclebare en niet-composteerbare 
materialen, het uitfaseren van het storten 
van afvalstoffen, het bevorderen van 
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materialen, het uitfaseren van het storten 
van afvalstoffen, het bevorderen van 
hoogwaardige recycling en het 
ontwikkelen van markten voor secundaire 
grondstoffen. Gevaarlijk afval moet 
zodanig worden beheerd dat de 
aanzienlijke schadelijke effecten voor de 
volksgezondheid en het milieu worden 
geminimaliseerd, zoals overeengekomen 
op de Rio+20-top. Om dit te bereiken, 
moeten marktconforme instrumenten die 
preventie, recycling en hergebruik 
bevoordelen, veel stelselmatiger in de 
gehele EU worden toegepast. De barrières 
ten aanzien van recyclingactiviteiten op de 
eengemaakte markt van de EU moeten 
worden weggenomen en de bestaande 
doelstellingen voor preventie, hergebruik, 
recycling, terugwinning en vervanging van 
stortplaatsen moeten worden herzien 
teneinde te komen tot een 
"kringloopeconomie", met een 
stroomafwaarts gebruik van hulpbronnen 
en een hoeveelheid restafval die dicht bij 
nul ligt.

hoogwaardige recycling en het 
ontwikkelen van markten voor secundaire 
stoffen. Gevaarlijk afval moet zodanig 
worden beheerd dat de aanzienlijke 
schadelijke effecten voor de 
volksgezondheid en het milieu worden 
geminimaliseerd, zoals overeengekomen 
op de Rio+20-top. Om dit te bereiken 
moeten marktconforme instrumenten die 
overeenkomen met de afvalhiërarchie in 
vijf stappen veel stelselmatiger in de 
gehele EU worden toegepast. De barrières 
ten aanzien van recyclingactiviteiten op de 
eengemaakte markt van de EU moeten 
worden weggenomen en de bestaande 
doelstellingen voor preventie, hergebruik, 
recycling, terugwinning en het tijdschema 
voor de vervanging van stortplaatsen 
moeten worden herzien teneinde te komen 
tot een "kringloopeconomie", met een 
stroomafwaarts gebruik van hulpbronnen 
en een hoeveelheid restafval die dicht bij 
nul ligt.

Or. de

Amendement 264
Giancarlo Scottà

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

38. Om van afval een hulpbron te maken, 
zoals wordt bepleit in het stappenplan voor 
een efficiënt hulpbronnengebruik, moet de 
EU-wetgeving in de gehele EU volledig 
worden uitgevoerd. Daarbij moet de 
afvalhiërarchie strikt worden toegepast en 
moeten verschillende vormen van afval 
worden betrokken. Verder zijn er 
aanvullende inspanningen vereist voor: het 
verminderen van de hoeveelheid afval per 

38. Om van afval een hulpbron te maken, 
zoals wordt bepleit in het stappenplan voor 
een efficiënt hulpbronnengebruik, moet de 
EU-wetgeving in de gehele EU volledig 
worden uitgevoerd. Daarbij moet de 
afvalhiërarchie strikt worden toegepast en 
moeten verschillende vormen van afval 
worden betrokken. Verder zijn er 
aanvullende inspanningen vereist voor: het 
verminderen van de nationale hoeveelheid 
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hoofd van de bevolking in absolute 
termen, het beperken van 
energieterugwinning tot niet-recyclebare 
materialen, het uitfaseren van het storten 
van afvalstoffen, het bevorderen van 
hoogwaardige recycling en het 
ontwikkelen van markten voor secundaire 
grondstoffen. Gevaarlijk afval moet 
zodanig worden beheerd dat de 
aanzienlijke schadelijke effecten voor de 
volksgezondheid en het milieu worden 
geminimaliseerd, zoals overeengekomen 
op de Rio+20-top. Om dit te bereiken 
moeten marktconforme instrumenten die 
preventie, recycling en hergebruik 
bevoordelen, veel stelselmatiger in de 
gehele EU worden toegepast. De barrières 
ten aanzien van recyclingactiviteiten op de 
eengemaakte markt van de EU moeten 
worden weggenomen en de bestaande 
doelstellingen voor preventie, hergebruik, 
recycling, terugwinning en vervanging van 
stortplaatsen moeten worden herzien 
teneinde te komen tot een 
"kringloopeconomie", met een 
stroomafwaarts gebruik van hulpbronnen 
en een hoeveelheid restafval die dicht bij 
nul ligt.

afval afgezet tegen het bbp, het bevorderen 
van hoogwaardige recycling en het 
ontwikkelen van markten voor secundaire 
grondstoffen. Gevaarlijk afval moet 
zodanig worden beheerd dat de 
aanzienlijke schadelijke effecten voor de 
volksgezondheid en het milieu worden 
geminimaliseerd, zoals overeengekomen 
op de Rio+20-top. Om dit te bereiken 
moeten marktconforme instrumenten die 
preventie, recycling en hergebruik 
bevoordelen, veel stelselmatiger in de 
gehele EU worden toegepast. De barrières 
ten aanzien van recyclingactiviteiten op de 
eengemaakte markt van de EU moeten 
worden weggenomen en de bestaande 
doelstellingen voor preventie, hergebruik, 
recycling, terugwinning en vervanging van 
stortplaatsen moeten worden herzien 
teneinde te komen tot een 
"kringloopeconomie", met een 
stroomafwaarts gebruik van hulpbronnen 
en een hoeveelheid restafval die dicht bij 
nul ligt.

Or. it

Motivering

De volledige uitfasering van het storten van afvalstoffen uiterlijk in 2020 is onrealistisch.

Amendement 265
João Ferreira, Sabine Wils

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

38. Om van afval een hulpbron te maken, 
zoals wordt bepleit in het stappenplan voor 
een efficiënt hulpbronnengebruik, moet de 

38. Om van afval een hulpbron te maken, 
zoals wordt bepleit in het stappenplan voor 
een efficiënt hulpbronnengebruik, moet de 
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EU-wetgeving in de gehele EU volledig 
worden uitgevoerd. Daarbij moet de 
afvalhiërarchie strikt worden toegepast en 
moeten verschillende vormen van afval 
worden betrokken. Verder zijn er 
aanvullende inspanningen vereist voor: het 
verminderen van de hoeveelheid afval per 
hoofd van de bevolking in absolute termen, 
het beperken van energieterugwinning tot 
niet-recyclebare materialen, het uitfaseren 
van het storten van afvalstoffen, het 
bevorderen van hoogwaardige recycling en 
het ontwikkelen van markten voor 
secundaire grondstoffen. Gevaarlijk afval 
moet zodanig worden beheerd dat de 
aanzienlijke schadelijke effecten voor de 
volksgezondheid en het milieu worden 
geminimaliseerd, zoals overeengekomen 
op de Rio+20-top. Om dit te bereiken 
moeten marktconforme instrumenten die 
preventie, recycling en hergebruik 
bevoordelen, veel stelselmatiger in de 
gehele EU worden toegepast. De barrières 
ten aanzien van recyclingactiviteiten op de 
eengemaakte markt van de EU moeten 
worden weggenomen en de bestaande 
doelstellingen voor preventie, hergebruik, 
recycling, terugwinning en vervanging van 
stortplaatsen moeten worden herzien 
teneinde te komen tot een 
"kringloopeconomie", met een 
stroomafwaarts gebruik van hulpbronnen 
en een hoeveelheid restafval die dicht bij 
nul ligt.

EU-wetgeving in de gehele EU volledig 
worden uitgevoerd. Daarbij moet de 
afvalhiërarchie strikt worden toegepast en 
moeten verschillende vormen van afval 
worden betrokken. Verder zijn er 
aanvullende inspanningen vereist voor: het 
verminderen van de hoeveelheid afval per 
hoofd van de bevolking in absolute termen, 
het beperken van energieterugwinning tot 
niet-recyclebare materialen, het uitfaseren 
van het storten van afvalstoffen, het 
bevorderen van hoogwaardige recycling en 
het ontwikkelen van markten voor 
secundaire grondstoffen. Gevaarlijk afval 
moet zodanig worden beheerd dat de 
aanzienlijke schadelijke effecten voor de 
volksgezondheid en het milieu worden 
geminimaliseerd, zoals overeengekomen 
op de Rio+20-top. Om dit te bereiken 
moeten wettelijke en economische 
stimulansen die preventie, recycling en 
hergebruik bevoordelen, veel 
stelselmatiger in de gehele EU worden 
toegepast. De bestaande doelstellingen 
voor preventie, hergebruik, recycling, 
terugwinning en vervanging van 
stortplaatsen moeten worden herzien 
teneinde te komen tot een 
"kringloopeconomie", met een 
stroomafwaarts gebruik van hulpbronnen 
en een hoeveelheid restafval die dicht bij 
nul ligt.

Or. pt

Amendement 266
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

38. Om van afval een hulpbron te maken, 38. Om van afval een hulpbron te maken, 



PE508.027v01-00 60/72 AM\931425NL.doc

NL

zoals wordt bepleit in het stappenplan voor 
een efficiënt hulpbronnengebruik, moet de 
EU-wetgeving in de gehele EU volledig 
worden uitgevoerd. Daarbij moet de 
afvalhiërarchie strikt worden toegepast en 
moeten verschillende vormen van afval 
worden betrokken. Verder zijn er 
aanvullende inspanningen vereist voor: het
verminderen van de hoeveelheid afval per 
hoofd van de bevolking in absolute termen, 
het beperken van energieterugwinning tot 
niet-recyclebare materialen, het uitfaseren 
van het storten van afvalstoffen, het 
bevorderen van hoogwaardige recycling en 
het ontwikkelen van markten voor 
secundaire grondstoffen. Gevaarlijk afval 
moet zodanig worden beheerd dat de 
aanzienlijke schadelijke effecten voor de 
volksgezondheid en het milieu worden 
geminimaliseerd, zoals overeengekomen 
op de Rio+20-top. Om dit te bereiken
moeten marktconforme instrumenten die 
preventie, recycling en hergebruik 
bevoordelen, veel stelselmatiger in de 
gehele EU worden toegepast. De barrières 
ten aanzien van recyclingactiviteiten op de 
eengemaakte markt van de EU moeten 
worden weggenomen en de bestaande 
doelstellingen voor preventie, hergebruik, 
recycling, terugwinning en vervanging van 
stortplaatsen moeten worden herzien 
teneinde te komen tot een 
"kringloopeconomie", met een 
stroomafwaarts gebruik van hulpbronnen 
en een hoeveelheid restafval die dicht bij 
nul ligt.

door uiterlijk in 2020 een hoeveelheid 
restafval te hebben die dicht bij nul ligt, 
zoals wordt bepleit in het stappenplan voor 
een efficiënt hulpbronnengebruik, moet de 
EU-wetgeving in de gehele EU volledig 
worden uitgevoerd en worden versterkt. 
Daarbij moet de afvalhiërarchie strikt 
worden toegepast en moeten verschillende 
vormen van afval worden betrokken. 
Verder zijn er, onder meer op het gebied 
van preventie (zoals de vermindering van 
het voedselafval), aanvullende 
inspanningen vereist voor het aanzienlijk 
verminderen van de hoeveelheid afval per 
hoofd van de bevolking per jaar in 
absolute termen, het beperken van 
energieterugwinning tot niet-recyclebare 
en niet-composteerbare materialen, het
uitfaseren van het storten van afvalstoffen 
met uitzondering van bepaalde gevaarlijke 
afvalstoffen waarvoor storting de veiligste 
verwijderingsmethode is, het bevorderen 
van hergebruik, het bevorderen van 
hoogwaardige recycling en niet-toxische 
materiaalkringlopen, en het ontwikkelen 
van markten voor secundaire grondstoffen. 
Gevaarlijk afval moet zodanig worden 
beheerd dat de aanzienlijke schadelijke 
effecten voor de volksgezondheid en het 
milieu worden geminimaliseerd, zoals 
overeengekomen op de Rio+20-top. Om dit 
te bereiken moeten marktconforme 
instrumenten die preventie, recycling en 
hergebruik bevoordelen, veel 
stelselmatiger in de gehele EU worden 
toegepast. Daarbij worden in het volgende 
meerjarig financieel kader niet meer 
publieke middelen bestemd voor 
stortplaatsen. De barrières ten aanzien van 
recyclingactiviteiten op de eengemaakte 
markt van de EU moeten worden 
weggenomen en de bestaande 
doelstellingen voor preventie, hergebruik, 
recycling, terugwinning en vervanging van 
stortplaatsen moeten worden herzien 
teneinde te komen tot een 
"kringloopeconomie", met een 
stroomafwaarts gebruik van hulpbronnen 
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en een hoeveelheid restafval die dicht bij 
nul ligt.

Or. en

Amendement 267
Gilles Pargneaux

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

38. Om van afval een hulpbron te maken, 
zoals wordt bepleit in het stappenplan voor 
een efficiënt hulpbronnengebruik, moet de 
EU-wetgeving in de gehele EU volledig 
worden uitgevoerd. Daarbij moet de 
afvalhiërarchie strikt worden toegepast en 
moeten verschillende vormen van afval 
worden betrokken. Verder zijn er 
aanvullende inspanningen vereist voor: het 
verminderen van de hoeveelheid afval per 
hoofd van de bevolking in absolute termen, 
het beperken van energieterugwinning tot 
niet-recyclebare materialen, het uitfaseren 
van het storten van afvalstoffen, het 
bevorderen van hoogwaardige recycling en 
het ontwikkelen van markten voor 
secundaire grondstoffen. Gevaarlijk afval 
moet zodanig worden beheerd dat de 
aanzienlijke schadelijke effecten voor de 
volksgezondheid en het milieu worden 
geminimaliseerd, zoals overeengekomen 
op de Rio+20-top. Om dit te bereiken 
moeten marktconforme instrumenten die 
preventie, recycling en hergebruik 
bevoordelen, veel stelselmatiger in de 
gehele EU worden toegepast. De barrières 
ten aanzien van recyclingactiviteiten op de 
eengemaakte markt van de EU moeten 
worden weggenomen en de bestaande 
doelstellingen voor preventie, hergebruik, 
recycling, terugwinning en vervanging van 
stortplaatsen moeten worden herzien 
teneinde te komen tot een 

38. Om van afval een hulpbron te maken, 
zoals wordt bepleit in het stappenplan voor 
een efficiënt hulpbronnengebruik, moet de 
EU-wetgeving in de gehele EU volledig 
worden uitgevoerd. Daarbij moet de 
afvalhiërarchie strikt worden toegepast en 
moeten verschillende vormen van afval 
worden betrokken. Voor vloeibaar afval 
moet de inzameling van gebruikte vetten 
bij de bron, voordat zij in het rioolnet 
worden geloosd, prioriteit verdienen. 
Verder zijn er aanvullende inspanningen 
vereist voor: het verminderen van de 
hoeveelheid afval per hoofd van de 
bevolking in absolute termen, het beperken 
van energieterugwinning tot niet-
recyclebare materialen, het uitfaseren van 
het storten van afvalstoffen, het bevorderen 
van hoogwaardige recycling en het 
ontwikkelen van markten voor secundaire 
grondstoffen. Gevaarlijk afval moet 
zodanig worden beheerd dat de 
aanzienlijke schadelijke effecten voor de 
volksgezondheid en het milieu worden 
geminimaliseerd, zoals overeengekomen 
op de Rio+20-top. Om dit te bereiken 
moeten marktconforme instrumenten die 
preventie, recycling en hergebruik 
bevoordelen, veel stelselmatiger in de 
gehele EU worden toegepast. De barrières 
ten aanzien van recyclingactiviteiten op de 
eengemaakte markt van de EU moeten 
worden weggenomen en de bestaande 
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"kringloopeconomie", met een 
stroomafwaarts gebruik van hulpbronnen 
en een hoeveelheid restafval die dicht bij 
nul ligt.

doelstellingen voor preventie, hergebruik, 
recycling, terugwinning en vervanging van 
stortplaatsen moeten worden herzien 
teneinde te komen tot een 
"kringloopeconomie", met een 
stroomafwaarts gebruik van hulpbronnen 
en een hoeveelheid restafval die dicht bij 
nul ligt.

Or. fr

Amendement 268
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

38. Om van afval een hulpbron te maken, 
zoals wordt bepleit in het stappenplan voor 
een efficiënt hulpbronnengebruik, moet de 
EU-wetgeving in de gehele EU volledig 
worden uitgevoerd. Daarbij moet de 
afvalhiërarchie strikt worden toegepast en 
moeten verschillende vormen van afval 
worden betrokken. Verder zijn er 
aanvullende inspanningen vereist voor: het 
verminderen van de hoeveelheid afval per 
hoofd van de bevolking in absolute termen, 
het beperken van energieterugwinning tot 
niet-recyclebare materialen, het uitfaseren 
van het storten van afvalstoffen, het 
bevorderen van hoogwaardige recycling en 
het ontwikkelen van markten voor 
secundaire grondstoffen. Gevaarlijk afval 
moet zodanig worden beheerd dat de 
aanzienlijke schadelijke effecten voor de 
volksgezondheid en het milieu worden 
geminimaliseerd, zoals overeengekomen 
op de Rio+20-top. Om dit te bereiken 
moeten marktconforme instrumenten die 
preventie, recycling en hergebruik 
bevoordelen, veel stelselmatiger in de 
gehele EU worden toegepast. De barrières 
ten aanzien van recyclingactiviteiten op de 

38. Om van afval een hulpbron te maken, 
zoals wordt bepleit in het stappenplan voor 
een efficiënt hulpbronnengebruik, moet de 
EU-wetgeving in de gehele EU volledig 
worden uitgevoerd. Daarbij moet de 
afvalhiërarchie strikt worden toegepast, 
rekening houdend met het 
levenscyclusdenken met betrekking tot de 
algemene effecten van het produceren en 
beheren van afval, en moeten 
verschillende vormen van afval worden 
betrokken. Verder zijn er aanvullende 
inspanningen vereist voor: het verminderen 
van de hoeveelheid afval per hoofd van de 
bevolking in absolute termen, het beperken 
van energieterugwinning tot niet-
recyclebare materialen, het uitfaseren van 
het storten van afvalstoffen, het bevorderen 
van hoogwaardige recycling en het 
ontwikkelen van markten voor secundaire 
grondstoffen. Gevaarlijk afval moet 
zodanig worden beheerd dat de 
aanzienlijke schadelijke effecten voor de 
volksgezondheid en het milieu worden 
geminimaliseerd, zoals overeengekomen 
op de Rio+20-top. Om dit te bereiken 
moeten marktconforme instrumenten die 
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eengemaakte markt van de EU moeten 
worden weggenomen en de bestaande 
doelstellingen voor preventie, hergebruik, 
recycling, terugwinning en vervanging van 
stortplaatsen moeten worden herzien 
teneinde te komen tot een 
"kringloopeconomie", met een 
stroomafwaarts gebruik van hulpbronnen 
en een hoeveelheid restafval die dicht bij 
nul ligt.

preventie, recycling en hergebruik 
bevoordelen, veel stelselmatiger in de 
gehele EU worden toegepast. De barrières 
ten aanzien van recyclingactiviteiten op de 
eengemaakte markt van de EU moeten 
worden weggenomen en de bestaande 
doelstellingen voor preventie, hergebruik, 
recycling, terugwinning en vervanging van 
stortplaatsen moeten worden herzien 
teneinde te komen tot een 
"kringloopeconomie", met een 
stroomafwaarts gebruik van hulpbronnen 
en een hoeveelheid restafval die dicht bij 
nul ligt.

Or. en

Amendement 269
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

38. Om van afval een hulpbron te maken, 
zoals wordt bepleit in het stappenplan voor 
een efficiënt hulpbronnengebruik, moet de 
EU-wetgeving in de gehele EU volledig 
worden uitgevoerd. Daarbij moet de 
afvalhiërarchie strikt worden toegepast en 
moeten verschillende vormen van afval 
worden betrokken. Verder zijn er 
aanvullende inspanningen vereist voor: het 
verminderen van de hoeveelheid afval per 
hoofd van de bevolking in absolute termen, 
het beperken van energieterugwinning tot 
niet-recyclebare materialen, het uitfaseren 
van het storten van afvalstoffen, het 
bevorderen van hoogwaardige recycling en 
het ontwikkelen van markten voor 
secundaire grondstoffen. Gevaarlijk afval 
moet zodanig worden beheerd dat de 
aanzienlijke schadelijke effecten voor de 
volksgezondheid en het milieu worden 
geminimaliseerd, zoals overeengekomen 

38. Om van afval een hulpbron te maken, 
zoals wordt bepleit in het stappenplan voor 
een efficiënt hulpbronnengebruik, moet de 
EU-wetgeving in de gehele EU volledig 
worden uitgevoerd. Daarbij moet de 
afvalhiërarchie strikt worden toegepast en 
moeten verschillende vormen van afval 
worden betrokken. Verder zijn er 
aanvullende inspanningen vereist voor: het 
verminderen van de hoeveelheid afval per 
hoofd van de bevolking in absolute termen, 
het beperken van energieterugwinning tot 
niet-recyclebare materialen, het uitfaseren 
van het storten van afvalstoffen, het 
bevorderen van hoogwaardige recycling en 
niet-toxische materiaalkringlopen en het 
ontwikkelen van markten voor secundaire 
grondstoffen. Gevaarlijk afval moet 
zodanig worden beheerd dat de 
aanzienlijke schadelijke effecten voor de 
volksgezondheid en het milieu worden 
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op de Rio+20-top. Om dit te bereiken 
moeten marktconforme instrumenten die 
preventie, recycling en hergebruik 
bevoordelen, veel stelselmatiger in de 
gehele EU worden toegepast. De barrières 
ten aanzien van recyclingactiviteiten op de 
eengemaakte markt van de EU moeten 
worden weggenomen en de bestaande 
doelstellingen voor preventie, hergebruik, 
recycling, terugwinning en vervanging van 
stortplaatsen moeten worden herzien
teneinde te komen tot een 
"kringloopeconomie", met een 
stroomafwaarts gebruik van hulpbronnen 
en een hoeveelheid restafval die dicht bij 
nul ligt.

geminimaliseerd, zoals overeengekomen 
op de Rio+20-top. Om dit te bereiken 
moeten marktconforme instrumenten die 
preventie, recycling en hergebruik 
bevoordelen, veel stelselmatiger in de 
gehele EU worden toegepast. De barrières 
ten aanzien van recyclingactiviteiten op de 
eengemaakte markt van de EU moeten 
worden weggenomen en de bestaande 
doelstellingen voor preventie, hergebruik, 
recycling, terugwinning en vervanging van 
stortplaatsen moeten worden herzien 
teneinde te komen tot een 
"kringloopeconomie", met een 
stroomafwaarts gebruik van hulpbronnen 
en een hoeveelheid restafval die dicht bij 
nul ligt.

Or. en

Amendement 270
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

38. Om van afval een hulpbron te maken, 
zoals wordt bepleit in het stappenplan voor 
een efficiënt hulpbronnengebruik, moet de 
EU-wetgeving in de gehele EU volledig 
worden uitgevoerd. Daarbij moet de 
afvalhiërarchie strikt worden toegepast en 
moeten verschillende vormen van afval 
worden betrokken. Verder zijn er 
aanvullende inspanningen vereist voor: het 
verminderen van de hoeveelheid afval per 
hoofd van de bevolking in absolute termen, 
het beperken van energieterugwinning tot 
niet-recyclebare materialen, het uitfaseren 
van het storten van afvalstoffen, het 
bevorderen van hoogwaardige recycling en 
het ontwikkelen van markten voor 
secundaire grondstoffen. Gevaarlijk afval 
moet zodanig worden beheerd dat de 

38. Om van afval een hulpbron te maken,
zoals wordt bepleit in het stappenplan voor 
een efficiënt hulpbronnengebruik, moet de 
EU-wetgeving in de gehele EU volledig 
worden uitgevoerd. Daarbij moet de 
afvalhiërarchie strikt worden toegepast en 
moeten verschillende vormen van afval 
worden betrokken. Verder zijn er 
aanvullende inspanningen vereist voor: het 
verminderen van de hoeveelheid afval per 
hoofd van de bevolking in absolute termen, 
het beperken van energieterugwinning tot 
niet-recyclebare materialen, het uitfaseren 
van het storten van afvalstoffen, het 
bevorderen van hoogwaardige recycling en 
het ontwikkelen van markten voor 
secundaire grondstoffen. Gevaarlijk afval 
moet zodanig worden beheerd dat de 
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aanzienlijke schadelijke effecten voor de 
volksgezondheid en het milieu worden 
geminimaliseerd, zoals overeengekomen 
op de Rio+20-top. Om dit te bereiken 
moeten marktconforme instrumenten die 
preventie, recycling en hergebruik 
bevoordelen, veel stelselmatiger in de 
gehele EU worden toegepast. De barrières 
ten aanzien van recyclingactiviteiten op de 
eengemaakte markt van de EU moeten 
worden weggenomen en de bestaande 
doelstellingen voor preventie, hergebruik, 
recycling, terugwinning en vervanging van 
stortplaatsen moeten worden herzien 
teneinde te komen tot een 
"kringloopeconomie", met een 
stroomafwaarts gebruik van hulpbronnen 
en een hoeveelheid restafval die dicht bij 
nul ligt.

aanzienlijke schadelijke effecten voor de 
volksgezondheid en het milieu worden 
geminimaliseerd, zoals overeengekomen 
op de Rio+20-top. Om dit te bereiken moet 
een combinatie van verschillende
marktconforme instrumenten die preventie, 
recycling en hergebruik bevoordelen, veel 
stelselmatiger in de gehele EU worden 
toegepast. De barrières ten aanzien van 
recyclingactiviteiten op de eengemaakte 
markt van de EU moeten worden 
weggenomen en de bestaande 
doelstellingen voor preventie, hergebruik, 
recycling, terugwinning en vervanging van 
stortplaatsen moeten worden herzien 
teneinde te komen tot een 
"kringloopeconomie", met een 
stroomafwaarts gebruik van hulpbronnen 
en een hoeveelheid restafval die dicht bij 
nul ligt.

Or. en

Amendement 271
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

38. Om van afval een hulpbron te maken, 
zoals wordt bepleit in het stappenplan voor 
een efficiënt hulpbronnengebruik, moet de 
EU-wetgeving in de gehele EU volledig 
worden uitgevoerd. Daarbij moet de 
afvalhiërarchie strikt worden toegepast en 
moeten verschillende vormen van afval 
worden betrokken. Verder zijn er 
aanvullende inspanningen vereist voor: het 
verminderen van de hoeveelheid afval per 
hoofd van de bevolking in absolute termen, 
het beperken van energieterugwinning tot 
niet-recyclebare materialen, het uitfaseren 
van het storten van afvalstoffen, het 

38. Om van afval een hulpbron te maken, 
zoals wordt bepleit in het stappenplan voor 
een efficiënt hulpbronnengebruik, moet de 
EU-wetgeving in de gehele EU volledig 
worden uitgevoerd. Daarbij moet de 
afvalhiërarchie strikt worden toegepast en 
moeten verschillende vormen van afval 
worden betrokken. Verder zijn er 
aanvullende inspanningen vereist voor: het 
verminderen van de hoeveelheid afval per 
hoofd van de bevolking in absolute termen, 
het beperken van energieterugwinning (met 
name door afvalverbranding) tot niet-
recyclebare materialen, het uitfaseren van 
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bevorderen van hoogwaardige recycling en 
het ontwikkelen van markten voor 
secundaire grondstoffen. Gevaarlijk afval 
moet zodanig worden beheerd dat de 
aanzienlijke schadelijke effecten voor de 
volksgezondheid en het milieu worden 
geminimaliseerd, zoals overeengekomen 
op de Rio+20-top. Om dit te bereiken 
moeten marktconforme instrumenten die 
preventie, recycling en hergebruik 
bevoordelen, veel stelselmatiger in de 
gehele EU worden toegepast. De barrières 
ten aanzien van recyclingactiviteiten op de 
eengemaakte markt van de EU moeten 
worden weggenomen en de bestaande 
doelstellingen voor preventie, hergebruik, 
recycling, terugwinning en vervanging van 
stortplaatsen moeten worden herzien 
teneinde te komen tot een 
"kringloopeconomie", met een 
stroomafwaarts gebruik van hulpbronnen 
en een hoeveelheid restafval die dicht bij 
nul ligt.

het storten van afvalstoffen, het bevorderen 
van hoogwaardige recycling en het 
ontwikkelen van markten voor secundaire 
grondstoffen. Gevaarlijk afval moet 
zodanig worden beheerd dat de 
aanzienlijke schadelijke effecten voor de 
volksgezondheid en het milieu worden 
geminimaliseerd, zoals overeengekomen 
op de Rio+20-top. Om dit te bereiken 
moeten marktconforme instrumenten die 
preventie, recycling en hergebruik 
bevoordelen, veel stelselmatiger in de 
gehele EU worden toegepast. De barrières 
ten aanzien van recyclingactiviteiten op de 
eengemaakte markt van de EU moeten 
worden weggenomen en de bestaande 
doelstellingen voor preventie, hergebruik, 
recycling, terugwinning en vervanging van 
stortplaatsen moeten worden herzien 
teneinde te komen tot een 
"kringloopeconomie", met een 
stroomafwaarts gebruik van hulpbronnen 
en een hoeveelheid restafval die dicht bij 
nul ligt.

Or. lt

Amendement 272
Elena Oana Antonescu

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

38. Om van afval een hulpbron te maken, 
zoals wordt bepleit in het stappenplan voor 
een efficiënt hulpbronnengebruik, moet de 
EU-wetgeving in de gehele EU volledig 
worden uitgevoerd. Daarbij moet de 
afvalhiërarchie strikt worden toegepast en 
moeten verschillende vormen van afval 
worden betrokken. Verder zijn er 
aanvullende inspanningen vereist voor: het 
verminderen van de hoeveelheid afval per 
hoofd van de bevolking in absolute termen, 
het beperken van energieterugwinning tot 
niet-recyclebare materialen, het uitfaseren 

38. Om van afval een hulpbron te maken, 
zoals wordt bepleit in het stappenplan voor 
een efficiënt hulpbronnengebruik, moet de 
EU-wetgeving in de gehele EU volledig 
worden uitgevoerd. Daarbij moet de 
afvalhiërarchie strikt worden toegepast en 
moeten verschillende vormen van afval 
worden betrokken. Verder zijn er 
aanvullende inspanningen vereist voor: het 
verminderen van de hoeveelheid afval per 
hoofd van de bevolking in absolute termen, 
het beperken van energieterugwinning tot 
niet-recyclebare materialen, het uitfaseren 
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van het storten van afvalstoffen, het 
bevorderen van hoogwaardige recycling en 
het ontwikkelen van markten voor 
secundaire grondstoffen. Gevaarlijk afval 
moet zodanig worden beheerd dat de 
aanzienlijke schadelijke effecten voor de 
volksgezondheid en het milieu worden 
geminimaliseerd, zoals overeengekomen 
op de Rio+20-top. Om dit te bereiken 
moeten marktconforme instrumenten die 
preventie, recycling en hergebruik 
bevoordelen, veel stelselmatiger in de 
gehele EU worden toegepast. De barrières 
ten aanzien van recyclingactiviteiten op de 
eengemaakte markt van de EU moeten 
worden weggenomen en de bestaande 
doelstellingen voor preventie, hergebruik, 
recycling, terugwinning en vervanging van 
stortplaatsen moeten worden herzien 
teneinde te komen tot een 
"kringloopeconomie", met een 
stroomafwaarts gebruik van hulpbronnen 
en een hoeveelheid restafval die dicht bij 
nul ligt.

van het storten van afvalstoffen, het 
bevorderen van hoogwaardige recycling en 
het ontwikkelen van markten voor 
secundaire grondstoffen. Gevaarlijk afval 
moet zodanig worden beheerd dat de 
aanzienlijke schadelijke effecten voor de 
volksgezondheid en het milieu worden 
geminimaliseerd, zoals overeengekomen 
op de Rio+20-top. Om dit te bereiken moet 
een combinatie van verschillende
marktconforme instrumenten die preventie, 
recycling en hergebruik bevoordelen, veel 
stelselmatiger in de gehele EU worden 
toegepast. De barrières ten aanzien van 
recyclingactiviteiten op de eengemaakte 
markt van de EU moeten worden 
weggenomen en de bestaande 
doelstellingen voor preventie, hergebruik, 
recycling, terugwinning en vervanging van 
stortplaatsen moeten worden herzien 
teneinde te komen tot een 
"kringloopeconomie", met een 
stroomafwaarts gebruik van hulpbronnen 
en een hoeveelheid restafval die dicht bij 
nul ligt.

Or. en

Amendement 273
Giancarlo Scottà

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 39

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

39. Hulpbronnenefficiëntie in de 
watersector wordt eveneens met prioriteit 
aangepakt om een goede waterstatus te 
bewerkstelligen. Hoewel steeds meer delen 
van Europa te maken krijgen met droogtes 
en waterschaarste, wordt naar schatting 20-
40 % van het in Europa beschikbare water 
verspild, bijvoorbeeld door lekken in het 
distributiesysteem. Volgens de beschikbare 
modellen is er aanzienlijke ruimte voor 

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

verbetering van de waterefficiëntie in de 
EU. Bovendien zullen de toenemende 
vraag en de effecten van 
klimaatverandering de druk op de Europese 
watervoorraden naar verwachting 
aanzienlijk doen toenemen. Tegen deze 
achtergrond moeten de Unie en de lidstaten 
actie ondernemen om te zorgen dat de 
wateronttrekking de limieten van de 
beschikbare hernieuwbare watervoorraden 
uiterlijk in 2020 respecteert, onder meer 
door de waterefficiëntie te verbeteren met 
behulp van marktmechanismen, zoals een 
prijsniveau van water dat weliswaar een 
afspiegeling vormt van de waarde ervan
maar alle burgers toegang tot deze vitale 
hulpbron garandeert. De vooruitgang 
moet worden bevorderd door versnelde 
demonstratie en invoering van innovatieve 
technologieën, systemen en 
bedrijfsmodellen, waarbij wordt 
voortgebouwd op het strategisch 
uitvoeringsplan van het Europees 
innovatiepartnerschap inzake water.

Or. it

Amendement 274
Gilles Pargneaux

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 39

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

39. Hulpbronnenefficiëntie in de 
watersector wordt eveneens met prioriteit 
aangepakt om een goede waterstatus te 
bewerkstelligen. Hoewel steeds meer delen 
van Europa te maken krijgen met droogtes 
en waterschaarste, wordt naar schatting 20-
40 % van het in Europa beschikbare water 
verspild, bijvoorbeeld door lekken in het 
distributiesysteem. Volgens de beschikbare 
modellen is er aanzienlijke ruimte voor 
verbetering van de waterefficiëntie in de 
EU. Bovendien zullen de toenemende 
vraag en de effecten van 

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

klimaatverandering de druk op de Europese 
watervoorraden naar verwachting 
aanzienlijk doen toenemen. Tegen deze 
achtergrond moeten de Unie en de lidstaten 
actie ondernemen om te zorgen dat de 
wateronttrekking de limieten van de 
beschikbare hernieuwbare watervoorraden 
uiterlijk in 2020 respecteert, onder meer 
door de waterefficiëntie te verbeteren met 
behulp van marktmechanismen, zoals een 
prijsniveau van water dat een afspiegeling 
vormt van de waarde ervan. De 
vooruitgang moet worden bevorderd door 
versnelde demonstratie en invoering van 
innovatieve technologieën, systemen en 
bedrijfsmodellen, waarbij wordt 
voortgebouwd op het strategisch 
uitvoeringsplan van het Europees 
innovatiepartnerschap inzake water. De 
scheiding van gebruikte vetten bij de bron, 
voordat zij in het rioolnet worden geloosd, 
en de inzameling en recycling ervan 
moeten prioriteiten worden van het 
waterbehandelingsbeleid.

Or. fr

Amendement 275
Richard Seeber, Peter Liese

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 39

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

39. Hulpbronnenefficiëntie in de 
watersector wordt eveneens met prioriteit 
aangepakt om een goede waterstatus te 
bewerkstelligen. Hoewel steeds meer delen 
van Europa te maken krijgen met droogtes 
en waterschaarste, wordt naar schatting 20-
40 % van het in Europa beschikbare water 
verspild, bijvoorbeeld door lekken in het 
distributiesysteem. Volgens de beschikbare 
modellen is er aanzienlijke ruimte voor 
verbetering van de waterefficiëntie in de 
EU. Bovendien zullen de toenemende 
vraag en de effecten van 

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

klimaatverandering de druk op de Europese 
watervoorraden naar verwachting 
aanzienlijk doen toenemen. Tegen deze 
achtergrond moeten de Unie en de lidstaten 
actie ondernemen om te zorgen dat de 
wateronttrekking de limieten van de 
beschikbare hernieuwbare watervoorraden 
uiterlijk in 2020 respecteert, onder meer 
door de waterefficiëntie te verbeteren met 
behulp van marktmechanismen, zoals een 
prijsniveau van water dat een afspiegeling 
vormt van de waarde ervan. Vooral de 
landbouw- en de energiesector dienen te 
worden aangemoedigd tot een efficiënter 
gebruik van de watervoorraden. De 
vooruitgang moet worden bevorderd door 
versnelde demonstratie en invoering van 
innovatieve technologieën, systemen en 
bedrijfsmodellen, waarbij wordt 
voortgebouwd op het strategisch 
uitvoeringsplan van het Europees 
innovatiepartnerschap inzake water.

Or. de

Amendement 276
João Ferreira, Sabine Wils

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 39

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

39. Hulpbronnenefficiëntie in de 
watersector wordt eveneens met prioriteit 
aangepakt om een goede waterstatus te 
bewerkstelligen. Hoewel steeds meer delen 
van Europa te maken krijgen met droogtes 
en waterschaarste, wordt naar schatting 20-
40 % van het in Europa beschikbare water 
verspild, bijvoorbeeld door lekken in het 
distributiesysteem. Volgens de beschikbare 
modellen is er aanzienlijke ruimte voor 
verbetering van de waterefficiëntie in de 
EU. Bovendien zullen de toenemende 
vraag en de effecten van 
klimaatverandering de druk op de Europese 
watervoorraden naar verwachting 

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

de effecten van klimaatverandering de druk 
op de Europese watervoorraden naar 
verwachting aanzienlijk doen toenemen. 
Tegen deze achtergrond moeten de Unie en 
de lidstaten actie ondernemen om te zorgen 
dat de wateronttrekking de limieten van de 
beschikbare hernieuwbare watervoorraden 
uiterlijk in 2020 respecteert, onder meer 
door de waterefficiëntie te verbeteren met 
behulp van marktmechanismen, zoals een 
prijsniveau van water dat een afspiegeling 
vormt van de waarde ervan. De 
vooruitgang moet worden bevorderd door 
de versnelde demonstratie en invoering van 
innovatieve technologieën, systemen en 
beheersmodellen, waarbij wordt 
voortgebouwd op het strategisch 
uitvoeringsplan van het Europees 
innovatiepartnerschap inzake water.

Or. pt

Amendement 277
Eija-Riitta Korhola

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 40

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

40. Een voorspelbaar 
langetermijnbeleidskader op al deze 
gebieden zal bijdragen aan het stimuleren 
van het niveau van de investeringen en de 
maatregelen die nodig zijn om de markten 
voor groenere technologieën volledig te 
ontwikkelen en duurzame 
bedrijfsoplossingen te bevorderen. Er zijn 
indicatoren en doelen voor 
hulpbronnenefficiëntie nodig om openbare 
en particuliere beleidsmakers de nodige 
sturing te bieden bij de omvorming van de 
economie. Zodra deze op het niveau van de 
Unie zijn overeengekomen, moeten ze 
integraal deel uitmaken van het 
programma.

40. Een voorspelbaar 
langetermijnbeleidskader op al deze 
gebieden zal bijdragen aan het stimuleren 
van het niveau van de investeringen en de 
maatregelen die nodig zijn om de markten 
voor groenere technologieën volledig te 
ontwikkelen en duurzame 
bedrijfsoplossingen te bevorderen. Er zijn 
indicatoren en doelen voor 
hulpbronnenefficiëntie nodig, rekening 
houdend met de specifieke 
omstandigheden in de lidstaten, om 
openbare en particuliere beleidsmakers de 
nodige sturing te bieden bij de omvorming 
van de economie. Zodra deze op het niveau 
van de Unie zijn overeengekomen, moeten 
ze integraal deel uitmaken van het 
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programma.

Or. en

Amendement 278
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 40

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

40. Een voorspelbaar 
langetermijnbeleidskader op al deze 
gebieden zal bijdragen aan het stimuleren 
van het niveau van de investeringen en de 
maatregelen die nodig zijn om de markten 
voor groenere technologieën volledig te 
ontwikkelen en duurzame 
bedrijfsoplossingen te bevorderen. Er zijn 
indicatoren en doelen voor 
hulpbronnenefficiëntie nodig om openbare 
en particuliere beleidsmakers de nodige 
sturing te bieden bij de omvorming van de 
economie. Zodra deze op het niveau van de 
Unie zijn overeengekomen, moeten ze 
integraal deel uitmaken van het 
programma.

40. Een voorspelbaar 
langetermijnbeleidskader op al deze 
gebieden zal bijdragen aan het stimuleren 
van het niveau van de investeringen en de 
maatregelen die nodig zijn om de markten 
voor groenere technologieën volledig te 
ontwikkelen en duurzame 
bedrijfsoplossingen te bevorderen. Er zijn 
uiterlijk in 2015 indicatoren en doelen 
voor hulpbronnenefficiëntie op het gebied 
van de water-, de bodem-, de materiaal-
en de koolstofvoetafdruk nodig om 
openbare en particuliere beleidsmakers de 
nodige sturing te bieden bij de omvorming 
van de economie. Zodra deze op het niveau 
van de Unie zijn overeengekomen, moeten 
ze integraal deel uitmaken van het 
programma.

Or. en


