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Amendement 405
Giancarlo Scottà

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 71 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

71. Om de wetenschappelijke 
onderbouwing van het milieubeleid te 
verbeteren, dient het programma te zorgen 
dat tegen 2020:

71. Om de wetenschappelijke 
onderbouwing van het milieubeleid te 
verbeteren, zou het programma ervoor 
moeten zorgen dat tegen 2020:

Or. it

Amendement 406
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 71 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

71. Om de wetenschappelijke 
onderbouwing van het milieubeleid te 
verbeteren, dient het programma te zorgen 
dat tegen 2020:

71. Om de kennis en wetenschappelijke 
onderbouwing van het milieubeleid te 
verbeteren, dient het programma te zorgen 
dat tegen 2020:

Or. en

Amendement 407
Margrete Auken, Jo Leinen, Gaston Franco, Gerben-Jan Gerbrandy, Anna Rosbach

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 71 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) beleidsmakers en ondernemingen een 
betere uitgangspositie hebben voor de 
ontwikkeling en uitvoering van milieu- en 
klimaatbeleid, met inbegrip van de meting 

(a) beleidsmakers en ondernemingen een 
betere uitgangspositie hebben voor de 
ontwikkeling en uitvoering van milieu- en 
klimaatbeleid, met inbegrip van de meting 
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van kosten en baten; van de kosten en baten van actie of het 
achterwege blijven daarvan;

Or. en

Motivering

Alternatieve versie van de gemeenschappelijke amendementen die zijn ingediend door de 
Rapporteur. Afstemming van formuleringen over de kosten en baten van actie en van het 
achterwege blijven daarvan verschijnt elders in de tekst.

Amendement 408
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 71 – alinea 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) verhoging van de hoeveelheid EU-
onderzoeksgelden die wordt besteed aan 
de beoordeling van de gevaren van 
nieuwe producten, processen en 
technologieën.

Or. en

Amendement 409
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 71 – alinea 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) coördinatie van de 
onderzoeksinspanningen op EU- en 
lidstaatniveau, met als doel deze te richten 
op het vullen van de belangrijkste hiaten in 
de milieukennis, met inbegrip van risico's 
van ecologische omslagpunten;

(a) coördinatie van de 
onderzoeksinspanningen op EU- en 
lidstaatniveau, met als doel deze te richten 
op het vullen van de belangrijkste hiaten in 
de milieukennis, met inbegrip van risico's 
van ecologische omslagpunten zoals 
benadrukt in het concept van de 
planetaire grenzen;
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Or. en

Amendement 410
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 71 – alinea 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) coördinatie van de 
onderzoeksinspanningen op EU- en 
lidstaatniveau, met als doel deze te richten 
op het vullen van de belangrijkste hiaten in 
de milieukennis, met inbegrip van risico's 
van ecologische omslagpunten;

(a) coördinatie en bevordering van de 
onderzoeksinspanningen op EU- en 
lidstaatniveau, met als doel deze te richten 
op het vullen van de belangrijkste hiaten in 
de milieukennis, met inbegrip van risico's 
van ecologische omslagpunten;

Or. en

Amendement 411
Elena Oana Antonescu

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 71 – alinea 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) coördinatie van de 
onderzoeksinspanningen op EU- en 
lidstaatniveau, met als doel deze te richten 
op het vullen van de belangrijkste hiaten in 
de milieukennis, met inbegrip van risico's 
van ecologische omslagpunten;

(a) coördinatie en bevordering van de 
onderzoeksinspanningen op EU- en 
lidstaatniveau, met als doel deze te richten 
op het vullen van de belangrijkste hiaten in 
de milieukennis, met inbegrip van risico's 
van ecologische omslagpunten;

Or. en

Amendement 412
Andrés Perelló Rodríguez

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 71 – alinea 2 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) coördinatie van de 
onderzoeksinspanningen op EU- en 
lidstaatniveau, met als doel deze te richten 
op het vullen van de belangrijkste hiaten in 
de milieukennis, met inbegrip van risico's 
van ecologische omslagpunten;

(a) het voorkomen van kortingen op de
begroting en tegelijkertijd het vergroten, 
coördineren en centreren van de
onderzoeksinspanningen op EU- en 
lidstaatniveau, met als doel deze te richten 
op het vullen van de belangrijkste hiaten in 
de milieukennis, met inbegrip van risico's 
van ecologische omslagpunten;

Or. es

Amendement 413
Margrete Auken, Jo Leinen, Gaston Franco, Gerben-Jan Gerbrandy, Anna Rosbach

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 71 – alinea 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) invoering van een systematische 
benadering voor risicobeheer;

(b) invoering van een systematische en 
geïntegreerde benadering voor 
risicobeheer die berust op het 
voorzorgsbeginsel en preventieve actie, 
het beginsel dat de vervuiler betaalt, het 
beginsel dat vervuiling aan de bron dient 
te worden bestreden en het 
evenredigheidsbeginsel.

Or. en

Motivering

Dezelfde formulering als in de gemeenschappelijke amendementen die zijn ingediend door de 
Rapporteur.

Amendement 414
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 71 – alinea 2 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) invoering van een systematische 
benadering voor risicobeheer;

(b) invoering van een systematische en 
geïntegreerde benadering voor 
risicobeheer;

Or. en

Amendement 415
Elena Oana Antonescu

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 71 – alinea 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) invoering van een systematische 
benadering voor risicobeheer;

(b) invoering van een systematische en 
geïntegreerde benadering voor 
risicobeheer;

Or. en

Amendement 416
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 71 – alinea 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) vereenvoudiging, afstemming en 
modernisering van de milieu- en 
klimaatveranderingsgegevens en 
verzameling, beheer en uitwisseling van 
informatie.

(c) vereenvoudiging, afstemming en 
modernisering van de milieu- en 
klimaatveranderingsgegevens en 
verzameling, beheer en uitwisseling van 
informatie in alle stadia van de cyclus van 
het milieu- en klimaatbeleid van de EU.

Or. en

Amendement 417
Margrete Auken, Jo Leinen, Gaston Franco, Gerben-Jan Gerbrandy, Anna Rosbach
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Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 71 – alinea 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) vereenvoudiging, afstemming en 
modernisering van de milieu- en
klimaatveranderingsgegevens en 
verzameling, beheer en uitwisseling van 
informatie.

(c) vereenvoudiging, afstemming en 
modernisering van de milieu- en 
klimaatveranderingsgegevens en 
verzameling, beheer en uitwisseling van 
informatie, met inbegrip van de 
ontwikkeling en invoering van een 
Europees gemeenschappelijk milieu-
informatiesysteem.

Or. en

Motivering

Zoals door de Rapporteur voorgesteld in zijn gemeenschappelijke amendementen.

Amendement 418
Elena Oana Antonescu

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 71 – alinea 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) vereenvoudiging, afstemming en 
modernisering van de milieu- en 
klimaatveranderingsgegevens en 
verzameling, beheer en uitwisseling van 
informatie.

(c) vereenvoudiging, afstemming en 
modernisering van de milieu- en 
klimaatveranderingsgegevens en 
verzameling, beheer en uitwisseling van 
informatie in alle stadia van de cyclus van 
het milieu- en klimaatbeleid van de EU.

Or. en

Amendement 419
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 71 – alinea 2 – letter c bis (nieuw)



AM\931429NL.doc 9/66 PE508.029v01-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) voltooiing van een allesomvattende 
beoordeling van de beschikbaarheid van 
duurzame biomassa en de concurrerende 
toepassingen en behoeften.

Or. en

Amendement 420
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 71 – alinea 2 – letter c ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c ter) totstandbrenging van een 
uitgebreid kennisbestand over 
blootstelling aan chemische stoffen en 
giftigheid ter ondersteuning van de 
strategie voor een niet-toxisch milieu.

Or. en

(Gerelateerd aan het amendement op paragraaf 52, alinea 2, letter d) door dezelfde auteurs.)

Motivering

De noodzaak om een uitgebreid kennisbestand over blootstelling aan chemische stoffen en 
giftigheid tot stand te brengen ter ondersteuning van de strategie voor een niet-toxisch milieu 
moet worden toegevoegd aan de eisen ter verbetering van de wetenschappelijke 
onderbouwing van het milieubeleid.

Amendement 421
João Ferreira, Sabine Wils

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – paragraaf 72

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

72. De inspanningen die vereist zijn om de 
bovenstaande doelstellingen te 

Schrappen
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verwezenlijken, vereisen toereikende 
investeringen uit publieke en private 
bronnen. Tegelijkertijd geldt dat, ook al 
hebben veel lidstaten moeite de 
economische crisis het hoofd te bieden, de 
noodzaak van economische hervormingen 
en vermindering van de staatsschulden 
nieuwe mogelijkheden biedt om snel de 
kant op te gaan van een 
hulpbronnenefficiëntere, koolstofarmere 
economie.

Or. pt

Amendement 422
Giancarlo Scottà

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 72

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

72. De inspanningen die vereist zijn om de 
bovenstaande doelstellingen te 
verwezenlijken, vereisen toereikende 
investeringen uit publieke en private 
bronnen. Tegelijkertijd geldt dat, ook al 
hebben veel lidstaten moeite de 
economische crisis het hoofd te bieden, de
noodzaak van economische hervormingen
en vermindering van de staatsschulden 
nieuwe mogelijkheden biedt om snel de 
kant op te gaan van een 
hulpbronnenefficiëntere, koolstofarmere 
economie.

72. De inspanningen die vereist zijn om de 
bovenstaande doelstellingen te 
verwezenlijken, vereisen toereikende 
investeringen uit publieke en private 
bronnen. Tegelijkertijd geldt dat, ook al 
hebben veel lidstaten moeite de 
economische crisis het hoofd te bieden, de
overgang naar een 
hulpbronnenefficiëntere koolstofarme 
economie een van de kansen kan zijn om 
in het kader van de noodzakelijke 
hervormingen de economische groei weer 
op gang te brengen en bijgevolg de
staatsschuld te verminderen.

Or. it

Amendement 423
João Ferreira, Sabine Wils

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – paragraaf 73
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

73. Vanwege het gebrek aan prijssignalen 
vanuit de markt of de verstoorde 
prijssignalen als gevolg van feit dat er niet 
naar behoren rekening wordt gehouden 
met de milieukosten of als gevolg van 
overheidssubsidies voor 
milieuonvriendelijke activiteiten, is het in 
sommige gebieden momenteel moeilijk om 
investeringen aan te trekken.

73. Om het milieubeleid te kunnen 
uitvoeren zijn er overheidsmiddelen en 
meer goed opgeleide werknemers nodig 
bij de landelijke, regionale en lokale 
overheid, hetgeen onmogelijk is gemaakt 
door de "bezuinigingsmaatregelen" en de 
kortingen op de overheidsuitgaven die aan 
sommige lidstaten zijn opgelegd; de EU 
moet dit beleid herzien om haar 
milieudoelstellingen te kunnen halen.

Or. pt

Amendement 424
João Ferreira, Sabine Wils

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – paragraaf 74

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

74. De EU en de lidstaten zullen de juiste 
voorwaarden moeten scheppen om te 
zorgen dat externe milieukosten adequaat 
worden aangepakt en de juiste 
marktsignalen uitgaan naar de private 
sector, waarbij terdege rekening moet 
worden gehouden met eventuele nadelige 
maatschappelijke gevolgen. Dit omvat 
systematischer toepassing van het 
beginsel dat de vervuiler betaalt, door 
geleidelijk milieuonvriendelijke subsidies 
af te schaffen en de belasting te verleggen 
van arbeid naar vervuiling. Omdat 
natuurlijke hulpbronnen steeds schaarser 
worden, kunnen de economische 
pachtgelden en winsten die verband 
houden met het eigenaarschap of het 
exclusieve gebruik daarvan, stijgen.
Publieke interventie om te zorgen dat 
dergelijke pachtgelden niet excessief zijn
en dat rekening wordt gehouden met 
externe kosten, leidt tot een efficiënter 

74. De EU en de lidstaten zullen de juiste 
voorwaarden moeten scheppen om het 
belang van de natuur en van de 
gemeenschap zwaarder te laten wegen 
dan de accumulatie van privékapitaal, als 
garantie voor gelijkheid en sociale 
rechtvaardigheid, en de beginselen van de 
economische democratie boven de wetten 
van de markt te laten gaan, en ze moeten 
ook de voorwaarden scheppen om te 
zorgen dat externe milieukosten adequaat 
worden aangepakt en de juiste 
marktsignalen uitgaan naar de private 
sector, waarbij terdege rekening moet 
worden gehouden met eventuele nadelige 
maatschappelijke gevolgen. Omdat 
natuurlijke hulpbronnen steeds schaarser 
worden, wordt het steeds belangrijker dat 
het eigenaarschap daarvan in handen is 
van de overheid dan wel geleidelijk komt, 
om te waarborgen dat ze voor iedereen 
toegankelijk zijn en dat het milieu daarbij 
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gebruik van deze bronnen en draagt ertoe 
bij dat marktverstoringen worden 
vermeden en tegelijkertijd meer 
overheidsinkomsten worden gegenereerd.
Prioriteiten ten aanzien van milieu en 
klimaat worden nagestreefd in het kader 
van het Europees semester in het geval dat 
zij van belang zijn voor de vooruitzichten 
voor duurzame groei van de afzonderlijke 
lidstaten waaraan de landenspecifieke 
aanbevelingen zijn gericht. Andere 
marktconforme instrumenten, zoals 
betalingen voor ecosysteemdiensten,
moeten uitgebreider op EU- en nationaal 
niveau worden gebruikt om de 
betrokkenheid van de private sector en 
duurzaam beheer van het natuurlijk 
kapitaal te stimuleren.

wordt gerespecteerd, zoals kenmerkend is 
voor hoogwaardige openbare diensten. 
Publieke interventie waarborgt dat de
pachtgelden van deze diensten niet 
excessief zijn, maar dat een efficiënt
gebruik van, en toegang voor iedereen tot, 
deze bronnen gegarandeerd wordt. 
Prioriteiten ten aanzien van milieu en 
klimaat worden nagestreefd in het kader 
van de noodzakelijke duurzame groei van 
de afzonderlijke lidstaten waaraan de 
landenspecifieke aanbevelingen zijn 
gericht. Andere instrumenten voor 
marktregulering moeten uitgebreider op 
EU- en nationaal niveau worden gebruikt 
om de betrokkenheid van de 
overheidssector en duurzaam beheer van 
de natuurlijke hulpbronnen te stimuleren.

Or. pt

Amendement 425
Giancarlo Scottà

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 74

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

74. De EU en de lidstaten zullen de juiste 
voorwaarden moeten scheppen om te 
zorgen dat externe milieukosten adequaat 
worden aangepakt en de juiste 
marktsignalen uitgaan naar de private 
sector, waarbij terdege rekening moet
worden gehouden met eventuele nadelige 
maatschappelijke gevolgen. Dit omvat 
systematischer toepassing van het beginsel 
dat de vervuiler betaalt, door geleidelijk 
milieuonvriendelijke subsidies af te 
schaffen en de belasting te verleggen van 
arbeid naar vervuiling. Omdat natuurlijke 
hulpbronnen steeds schaarser worden, 
kunnen de economische pachtgelden en 
winsten die verband houden met het 
eigenaarschap of het exclusieve gebruik 

74. De EU en de lidstaten zullen de juiste 
voorwaarden moeten scheppen om te 
zorgen dat externe milieukosten adequaat 
worden aangepakt en de juiste 
marktsignalen uitgaan naar de private 
sector, waarbij terdege rekening moet 
worden gehouden met eventuele nadelige 
maatschappelijke gevolgen. Dit omvat 
systematischer toepassing van het beginsel 
dat de vervuiler betaalt, door geleidelijk 
milieuonvriendelijke subsidies af te 
schaffen. Omdat natuurlijke hulpbronnen 
steeds schaarser worden, kunnen de 
economische pachtgelden en winsten die 
verband houden met het eigenaarschap of 
het exclusieve gebruik daarvan, stijgen. 
Publieke interventie om te zorgen dat 
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daarvan, stijgen. Publieke interventie om te 
zorgen dat dergelijke pachtgelden niet 
excessief zijn en dat rekening wordt 
gehouden met externe kosten, leidt tot een 
efficiënter gebruik van deze bronnen en 
draagt ertoe bij dat marktverstoringen 
worden vermeden en tegelijkertijd meer 
overheidsinkomsten worden gegenereerd. 
Prioriteiten ten aanzien van milieu en 
klimaat worden nagestreefd in het kader 
van het Europees semester in het geval dat 
zij van belang zijn voor de vooruitzichten 
voor duurzame groei van de afzonderlijke 
lidstaten waaraan de landenspecifieke 
aanbevelingen zijn gericht. Andere 
marktconforme instrumenten, zoals 
betalingen voor ecosysteemdiensten,
moeten uitgebreider op EU- en nationaal 
niveau worden gebruikt om de 
betrokkenheid van de private sector en 
duurzaam beheer van het natuurlijk 
kapitaal te stimuleren.

dergelijke pachtgelden niet excessief zijn 
en dat rekening wordt gehouden met 
externe kosten, leidt tot een efficiënter 
gebruik van deze bronnen en draagt ertoe 
bij dat marktverstoringen worden 
vermeden en tegelijkertijd meer 
overheidsinkomsten worden gegenereerd. 
Prioriteiten ten aanzien van milieu en 
klimaat worden nagestreefd in het kader 
van het Europees semester in het geval dat 
zij van belang zijn voor de vooruitzichten 
voor duurzame groei van de afzonderlijke 
lidstaten waaraan de landenspecifieke 
aanbevelingen zijn gericht. Op EU- en 
nationaal niveau moeten de betrokkenheid 
van de private sector en duurzaam beheer 
van het natuurlijk kapitaal worden 
gestimuleerd.

Or. it

Amendement 426
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 74

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

74. De EU en de lidstaten zullen de juiste 
voorwaarden moeten scheppen om te 
zorgen dat externe milieukosten adequaat 
worden aangepakt en de juiste 
marktsignalen uitgaan naar de private 
sector, waarbij terdege rekening moet 
worden gehouden met eventuele nadelige 
maatschappelijke gevolgen. Dit omvat
systematischer toepassing van het beginsel 
dat de vervuiler betaalt, door geleidelijk 
milieuonvriendelijke subsidies af te 
schaffen en de belasting te verleggen van 
arbeid naar vervuiling. Omdat natuurlijke 

74. De EU en de lidstaten zullen moeten 
overwegen de juiste voorwaarden te
scheppen die het mogelijk maken dat 
externe milieukosten adequaat worden 
aangepakt en de juiste marktsignalen 
uitgaan naar de private sector, waarbij 
terdege rekening moet worden gehouden 
met eventuele nadelige economische en
maatschappelijke gevolgen. Dit kan
systematischer toepassing van het beginsel 
dat de vervuiler betaalt omvatten, door 
geleidelijk milieuonvriendelijke subsidies 
af te schaffen en de belasting te verleggen 



PE508.029v01-00 14/66 AM\931429NL.doc

NL

hulpbronnen steeds schaarser worden, 
kunnen de economische pachtgelden en 
winsten die verband houden met het 
eigenaarschap of het exclusieve gebruik 
daarvan, stijgen. Publieke interventie om te 
zorgen dat dergelijke pachtgelden niet 
excessief zijn en dat rekening wordt 
gehouden met externe kosten, leidt tot een 
efficiënter gebruik van deze bronnen en 
draagt ertoe bij dat marktverstoringen 
worden vermeden en tegelijkertijd meer 
overheidsinkomsten worden gegenereerd. 
Prioriteiten ten aanzien van milieu en 
klimaat worden nagestreefd in het kader 
van het Europees semester in het geval dat 
zij van belang zijn voor de vooruitzichten 
voor duurzame groei van de afzonderlijke 
lidstaten waaraan de landenspecifieke 
aanbevelingen zijn gericht. Andere 
marktconforme instrumenten, zoals 
betalingen voor ecosysteemdiensten, 
moeten uitgebreider op EU- en nationaal 
niveau worden gebruikt om de 
betrokkenheid van de private sector en 
duurzaam beheer van het natuurlijk 
kapitaal te stimuleren.

van arbeid naar vervuiling op neutrale 
wijze. Omdat natuurlijke hulpbronnen 
steeds schaarser worden, kunnen de 
economische pachtgelden en winsten die 
verband houden met het eigenaarschap of 
het exclusieve gebruik daarvan, stijgen. 
Publieke interventie om te zorgen dat 
dergelijke pachtgelden niet excessief zijn 
en dat rekening wordt gehouden met 
externe kosten, leidt tot een efficiënter 
gebruik van deze bronnen en draagt ertoe 
bij dat marktverstoringen worden 
vermeden en tegelijkertijd meer 
overheidsinkomsten worden gegenereerd. 
Prioriteiten ten aanzien van milieu en 
klimaat worden nagestreefd in het kader 
van het Europees semester in het geval dat 
zij van belang zijn voor de vooruitzichten 
voor duurzame groei van de afzonderlijke 
lidstaten waaraan de landenspecifieke 
aanbevelingen zijn gericht. Andere 
marktconforme instrumenten, zoals 
betalingen voor ecosysteemdiensten, 
moeten uitgebreider op EU- en nationaal 
niveau worden gebruikt om de 
betrokkenheid van de private sector en 
duurzaam beheer van het natuurlijk 
kapitaal te stimuleren.

Or. en

Amendement 427
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 74

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

74. De EU en de lidstaten zullen de juiste 
voorwaarden moeten scheppen om te 
zorgen dat externe milieukosten adequaat 
worden aangepakt en de juiste 
marktsignalen uitgaan naar de private 
sector, waarbij terdege rekening moet 
worden gehouden met eventuele nadelige 

74. De EU en de lidstaten zullen de juiste 
voorwaarden moeten scheppen om te 
zorgen dat externe milieukosten adequaat 
worden aangepakt en de juiste 
marktsignalen uitgaan naar de private 
sector, waarbij terdege rekening moet 
worden gehouden met eventuele nadelige 
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maatschappelijke gevolgen. Dit omvat 
systematischer toepassing van het beginsel 
dat de vervuiler betaalt, door geleidelijk 
milieuonvriendelijke subsidies af te 
schaffen en de belasting te verleggen van 
arbeid naar vervuiling. Omdat natuurlijke 
hulpbronnen steeds schaarser worden, 
kunnen de economische pachtgelden en 
winsten die verband houden met het 
eigenaarschap of het exclusieve gebruik 
daarvan, stijgen. Publieke interventie om te 
zorgen dat dergelijke pachtgelden niet 
excessief zijn en dat rekening wordt 
gehouden met externe kosten, leidt tot een 
efficiënter gebruik van deze bronnen en 
draagt ertoe bij dat marktverstoringen 
worden vermeden en tegelijkertijd meer 
overheidsinkomsten worden gegenereerd. 
Prioriteiten ten aanzien van milieu en 
klimaat worden nagestreefd in het kader 
van het Europees semester in het geval dat 
zij van belang zijn voor de vooruitzichten 
voor duurzame groei van de afzonderlijke 
lidstaten waaraan de landenspecifieke 
aanbevelingen zijn gericht. Andere 
marktconforme instrumenten, zoals 
betalingen voor ecosysteemdiensten, 
moeten uitgebreider op EU- en nationaal 
niveau worden gebruikt om de 
betrokkenheid van de private sector en 
duurzaam beheer van het natuurlijk 
kapitaal te stimuleren.

maatschappelijke gevolgen. Dit omvat 
systematischer toepassing van het beginsel 
dat de vervuiler betaalt, door geleidelijk 
milieuonvriendelijke subsidies af te 
schaffen en de belasting te verleggen van 
arbeid naar vervuiling. Omdat natuurlijke 
hulpbronnen steeds schaarser worden, 
kunnen de economische pachtgelden en 
winsten die verband houden met het 
eigenaarschap of het exclusieve gebruik 
daarvan, stijgen. Publieke interventie om te 
zorgen dat rekening wordt gehouden met 
externe kosten, leidt tot een efficiënter
gebruik van deze bronnen en draagt ertoe 
bij dat marktverstoringen worden 
vermeden en tegelijkertijd meer 
overheidsinkomsten worden gegenereerd. 
Prioriteiten ten aanzien van milieu en 
klimaat worden nagestreefd in het kader 
van het Europees semester in het geval dat 
zij van belang zijn voor de vooruitzichten 
voor duurzame groei van de afzonderlijke 
lidstaten waaraan de landenspecifieke 
aanbevelingen zijn gericht. Andere 
marktconforme instrumenten, zoals 
betalingen voor ecosysteemdiensten, 
moeten uitgebreider op EU- en nationaal 
niveau worden gebruikt om de 
betrokkenheid van de private sector en 
duurzaam beheer van het natuurlijk 
kapitaal te stimuleren.

Or. fr

Amendement 428
Margrete Auken

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 74

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

74. De EU en de lidstaten zullen de juiste 
voorwaarden moeten scheppen om te 
zorgen dat externe milieukosten adequaat 

74. De EU en de lidstaten zullen de juiste 
voorwaarden moeten scheppen om te 
zorgen dat externe milieukosten adequaat 
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worden aangepakt en de juiste 
marktsignalen uitgaan naar de private 
sector, waarbij terdege rekening moet 
worden gehouden met eventuele nadelige 
maatschappelijke gevolgen. Dit omvat 
systematischer toepassing van het beginsel 
dat de vervuiler betaalt, door geleidelijk 
milieuonvriendelijke subsidies af te 
schaffen en de belasting te verleggen van 
arbeid naar vervuiling. Omdat natuurlijke 
hulpbronnen steeds schaarser worden, 
kunnen de economische pachtgelden en 
winsten die verband houden met het 
eigenaarschap of het exclusieve gebruik 
daarvan, stijgen. Publieke interventie om te 
zorgen dat dergelijke pachtgelden niet 
excessief zijn en dat rekening wordt 
gehouden met externe kosten, leidt tot een 
efficiënter gebruik van deze bronnen en 
draagt ertoe bij dat marktverstoringen 
worden vermeden en tegelijkertijd meer 
overheidsinkomsten worden gegenereerd. 
Prioriteiten ten aanzien van milieu en
klimaat worden nagestreefd in het kader 
van het Europees semester in het geval dat 
zij van belang zijn voor de vooruitzichten 
voor duurzame groei van de afzonderlijke 
lidstaten waaraan de landenspecifieke 
aanbevelingen zijn gericht. Andere 
marktconforme instrumenten, zoals 
betalingen voor ecosysteemdiensten, 
moeten uitgebreider op EU- en nationaal 
niveau worden gebruikt om de 
betrokkenheid van de private sector en 
duurzaam beheer van het natuurlijk 
kapitaal te stimuleren.

worden aangepakt en de juiste 
marktsignalen uitgaan naar de private 
sector, waarbij terdege rekening moet 
worden gehouden met eventuele nadelige 
maatschappelijke gevolgen. Dit omvat 
systematischer toepassing van het beginsel 
dat de vervuiler betaalt, door geleidelijk 
milieuonvriendelijke subsidies af te 
schaffen, de belasting te verleggen van 
arbeid naar vervuiling en toe te werken 
naar de waarborging van een 
gemeenschappelijk niveau van groene 
belastingheffing in de Unie. Omdat 
natuurlijke hulpbronnen steeds schaarser 
worden, kunnen de economische 
pachtgelden en winsten die verband 
houden met het eigenaarschap of het 
exclusieve gebruik daarvan, stijgen. 
Publieke interventie om te zorgen dat 
dergelijke pachtgelden niet excessief zijn 
en dat rekening wordt gehouden met 
externe kosten, leidt tot een efficiënter 
gebruik van deze bronnen en draagt ertoe 
bij dat marktverstoringen worden 
vermeden en tegelijkertijd meer 
overheidsinkomsten worden gegenereerd. 
Prioriteiten ten aanzien van milieu en 
klimaat worden nagestreefd in het kader 
van het Europees semester in het geval dat 
zij van belang zijn voor de vooruitzichten 
voor duurzame groei van de afzonderlijke 
lidstaten waaraan de landenspecifieke 
aanbevelingen zijn gericht. Andere 
marktconforme instrumenten, zoals 
betalingen voor ecosysteemdiensten, 
moeten uitgebreider op EU- en nationaal 
niveau worden gebruikt om de 
betrokkenheid van de private sector en 
duurzaam beheer van het natuurlijk 
kapitaal te stimuleren.

Or. en

Motivering

Teneinde milieuonvriendelijk gedrag tegen te gaan en te zorgen voor een gelijk speelveld voor 
ondernemingen, moet in de gehele Unie een gemeenschappelijk niveau van groene 
belastingheffing worden ingevoerd.
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Amendement 429
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 74

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

74. De EU en de lidstaten zullen de juiste 
voorwaarden moeten scheppen om te 
zorgen dat externe milieukosten adequaat 
worden aangepakt en de juiste 
marktsignalen uitgaan naar de private 
sector, waarbij terdege rekening moet 
worden gehouden met eventuele nadelige 
maatschappelijke gevolgen. Dit omvat 
systematischer toepassing van het beginsel 
dat de vervuiler betaalt, door geleidelijk 
milieuonvriendelijke subsidies af te 
schaffen en de belasting te verleggen van 
arbeid naar vervuiling. Omdat natuurlijke 
hulpbronnen steeds schaarser worden, 
kunnen de economische pachtgelden en 
winsten die verband houden met het 
eigenaarschap of het exclusieve gebruik 
daarvan, stijgen. Publieke interventie om te 
zorgen dat dergelijke pachtgelden niet 
excessief zijn en dat rekening wordt 
gehouden met externe kosten, leidt tot een 
efficiënter gebruik van deze bronnen en 
draagt ertoe bij dat marktverstoringen 
worden vermeden en tegelijkertijd meer 
overheidsinkomsten worden gegenereerd. 
Prioriteiten ten aanzien van milieu en 
klimaat worden nagestreefd in het kader 
van het Europees semester in het geval dat 
zij van belang zijn voor de vooruitzichten 
voor duurzame groei van de afzonderlijke 
lidstaten waaraan de landenspecifieke 
aanbevelingen zijn gericht. Andere 
marktconforme instrumenten, zoals 
betalingen voor ecosysteemdiensten, 
moeten uitgebreider op EU- en nationaal 
niveau worden gebruikt om de 
betrokkenheid van de private sector en 
duurzaam beheer van het natuurlijk 

74. De EU en de lidstaten zullen de juiste 
voorwaarden moeten scheppen om te 
zorgen dat externe milieukosten adequaat 
worden aangepakt en de juiste 
marktsignalen uitgaan naar de private 
sector, waarbij terdege rekening moet 
worden gehouden met eventuele nadelige 
maatschappelijke gevolgen. Dit omvat 
systematischer toepassing van het beginsel 
dat de vervuiler betaalt, door geleidelijk 
milieuonvriendelijke subsidies af te 
schaffen en de belasting te verleggen van 
arbeid naar vervuiling en verbruik van 
hulpbronnen. Omdat natuurlijke 
hulpbronnen steeds schaarser worden, 
kunnen de economische pachtgelden en 
winsten die verband houden met het 
eigenaarschap of het exclusieve gebruik 
daarvan, stijgen. Publieke interventie om te 
zorgen dat dergelijke pachtgelden niet 
excessief zijn en dat rekening wordt 
gehouden met externe kosten, leidt tot een 
efficiënter gebruik van deze bronnen en 
draagt ertoe bij dat marktverstoringen 
worden vermeden en tegelijkertijd meer 
overheidsinkomsten worden gegenereerd. 
Prioriteiten ten aanzien van milieu en 
klimaat worden nagestreefd in het kader 
van het Europees semester middels de 
invoering van hoofdindicatoren in het 
geval dat zij van belang zijn voor de 
vooruitzichten voor duurzame groei van de 
afzonderlijke lidstaten waaraan de 
landenspecifieke aanbevelingen zijn 
gericht. Andere marktconforme 
instrumenten, zoals betalingen voor 
ecosysteemdiensten, moeten uitgebreider 
op EU- en nationaal niveau worden 



PE508.029v01-00 18/66 AM\931429NL.doc

NL

kapitaal te stimuleren. gebruikt om de betrokkenheid van de 
private sector en duurzaam beheer van het 
natuurlijk kapitaal te stimuleren.

Or. en

Amendement 430
Ewald Stadler

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 74

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

74. De EU en de lidstaten zullen de juiste 
voorwaarden moeten scheppen om te 
zorgen dat externe milieukosten adequaat 
worden aangepakt en de juiste 
marktsignalen uitgaan naar de private 
sector, waarbij terdege rekening moet 
worden gehouden met eventuele nadelige 
maatschappelijke gevolgen. Dit omvat 
systematischer toepassing van het beginsel 
dat de vervuiler betaalt, door geleidelijk 
milieuonvriendelijke subsidies af te 
schaffen en de belasting te verleggen van 
arbeid naar vervuiling. Omdat natuurlijke 
hulpbronnen steeds schaarser worden, 
kunnen de economische pachtgelden en 
winsten die verband houden met het 
eigenaarschap of het exclusieve gebruik 
daarvan, stijgen. Publieke interventie om te 
zorgen dat dergelijke pachtgelden niet 
excessief zijn en dat rekening wordt 
gehouden met externe kosten, leidt tot een 
efficiënter gebruik van deze bronnen en 
draagt ertoe bij dat marktverstoringen 
worden vermeden en tegelijkertijd meer 
overheidsinkomsten worden gegenereerd. 
Prioriteiten ten aanzien van milieu en 
klimaat worden nagestreefd in het kader 
van het Europees semester in het geval dat 
zij van belang zijn voor de vooruitzichten 
voor duurzame groei van de afzonderlijke 
lidstaten waaraan de landenspecifieke 
aanbevelingen zijn gericht. Andere 

74. De EU en de lidstaten zullen de juiste 
voorwaarden moeten scheppen om te 
zorgen dat externe milieukosten adequaat 
worden aangepakt en de juiste 
marktsignalen uitgaan naar de private 
sector, waarbij terdege rekening moet 
worden gehouden met eventuele nadelige 
maatschappelijke gevolgen. Dit omvat 
systematischer toepassing van het beginsel 
dat de vervuiler betaalt, door geleidelijk 
milieuonvriendelijke subsidies af te 
schaffen en de belasting te verleggen van 
arbeid naar vervuiling. Deze 
belastingverlegging mag echter niet leiden 
tot verplaatsing van arbeidsplaatsen.
Omdat natuurlijke hulpbronnen steeds 
schaarser worden, kunnen de economische 
pachtgelden en winsten die verband 
houden met het eigenaarschap of het 
exclusieve gebruik daarvan, stijgen. 
Publieke interventie om te zorgen dat 
dergelijke pachtgelden niet excessief zijn 
en dat rekening wordt gehouden met 
externe kosten, leidt tot een efficiënter 
gebruik van deze bronnen en draagt ertoe 
bij dat marktverstoringen worden 
vermeden en tegelijkertijd meer 
overheidsinkomsten worden gegenereerd. 
Prioriteiten ten aanzien van milieu en 
klimaat worden nagestreefd in het kader 
van het Europees semester in het geval dat 
zij van belang zijn voor de vooruitzichten 
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marktconforme instrumenten, zoals 
betalingen voor ecosysteemdiensten, 
moeten uitgebreider op EU- en nationaal 
niveau worden gebruikt om de 
betrokkenheid van de private sector en 
duurzaam beheer van het natuurlijk 
kapitaal te stimuleren.

voor duurzame groei van de afzonderlijke 
lidstaten waaraan de landenspecifieke 
aanbevelingen zijn gericht. Andere 
marktconforme instrumenten, zoals 
betalingen voor ecosysteemdiensten, 
moeten uitgebreider op EU- en nationaal 
niveau worden gebruikt om de 
betrokkenheid van de private sector en 
duurzaam beheer van het natuurlijk 
kapitaal te stimuleren.

Or. de

Motivering

Nu al leiden hoge belastingen ertoe dat arbeidsplaatsen worden verplaatst. Dit mag niet door
milieumaatregelen worden versterkt.

Amendement 431
João Ferreira

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – paragraaf 75

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

75. Om de private sector meer te betrekken 
bij inspanningen om milieu- en 
klimaatdoelstellingen te verwezenlijken, 
met name met betrekking tot activiteiten op 
het gebied van eco-innovatie en het 
gebruik van nieuwe technologieën, moet de 
private sector tevens worden 
aangemoedigd de kansen te grijpen die 
worden geboden binnen het nieuwe 
financiële kader van de EU. Daarbij dient 
speciale aandacht uit te gaan naar kleine en 
middelgrote ondernemingen. Publiek-
private initiatieven voor eco-innovatie 
moeten worden bevorderd op grond van 
Europese innovatiepartnerschappen, zoals 
het innovatiepartnerschap inzake water. 
Door middel van het nieuwe kader voor 
innovatieve financiële instrumenten, moet 
de toegang van de private sector tot 
financiering voor investeringen in het 

75. Om de private sector meer te betrekken 
bij inspanningen om milieu- en 
klimaatdoelstellingen te verwezenlijken, 
met name met betrekking tot activiteiten op 
het gebied van eco-innovatie en het 
gebruik van nieuwe technologieën, moet de 
private sector tevens worden 
aangemoedigd de kansen te grijpen die 
worden geboden binnen het nieuwe 
financiële kader van de EU. Daarbij dient 
speciale aandacht uit te gaan naar kleine en 
middelgrote ondernemingen. Publiek-
private initiatieven voor eco-innovatie 
moeten worden bevorderd op grond van 
Europese innovatiepartnerschappen, zoals 
het innovatiepartnerschap inzake water. 
Europese bedrijven moeten nog meer 
worden aangemoedigd in het kader van 
hun financiële verslaglegging milieu-
informatie te publiceren, meer dan zoals 
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milieu – met name biodiversiteit en 
klimaatverandering – worden bevorderd.
Europese bedrijven moeten nog meer 
worden aangemoedigd in het kader van 
hun financiële verslaglegging milieu-
informatie te publiceren, meer dan zoals 
momenteel vereist is uit hoofde van 
bestaande EU-wetgeving.

momenteel vereist is uit hoofde van 
bestaande EU-wetgeving.

Or. pt

Amendement 432
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 77

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

77. Naast deze integratie is het ook 
mogelijk de middelen middels de opname 
van "geïntegreerde projecten" in het LIFE-
programma te combineren met 
beleidsprioriteiten en deze hier beter op af 
te stemmen. Zo kunnen milieu- en 
klimaatgerelateerde maatregelen op een 
meer strategische, kostenefficiënte wijze 
worden ondersteund.

77. Naast deze integratie is het ook 
mogelijk de middelen middels de opname 
van "geïntegreerde projecten" in het LIFE-
programma te combineren met 
beleidsprioriteiten en deze hier beter op af 
te stemmen. Zo kunnen milieu- en 
klimaatgerelateerde maatregelen op een 
meer strategische, kostenefficiënte wijze 
worden ondersteund, door de uitvoering 
van een reeks projecten, met inbegrip van 
"geïntegreerde projecten", mits wordt 
voldaan aan specifieke voorwaarden met 
betrekking tot de regels die op 
"geïntegreerde projecten" van toepassing 
zijn en de tenuitvoerlegging daarvan.

Or. en

Amendement 433
Margrete Auken

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 77 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

77 bis. Tegen 2020 moeten de cohesie- en 
structuurfondsen van de EU zijn beperkt 
tot projecten die het milieu geen schade 
berokkenen. Tegelijkertijd moeten uit de 
cohesie- of structuurfondsen 
gefinancierde projecten waarvan blijkt dat 
ze het milieu schade hebben berokkend de 
oorspronkelijk toegewezen EU-middelen 
terugbetalen.

Or. en

Motivering

Overeenkomstig de doelstelling het milieu van de Unie de behouden, te beschermen en te 
verbeteren, mag geen enkel EU-fonds projecten financieel ondersteunen die in weerwil zijn 
van deze doelstelling. Indien uit de beoordeling van een bepaald met EU-middelen 
gefinancierd project blijkt dat het milieu erdoor verslechterd is, dienen de middelen te worden 
terugbetaald aan de Unie.

Amendement 434
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 78

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

78. Het verhoogde kapitaal dat door de 
Europese Investeringsbank (EIB) wordt 
geboden als onderdeel van het pact voor 
groei en werkgelegenheid 2012, voorziet in 
een aanvullende bron van investering.

78. Het verhoogde kapitaal dat door de 
Europese Investeringsbank (EIB) wordt 
geboden als onderdeel van het pact voor 
groei en werkgelegenheid 2012, voorziet in 
een aanvullende bron van investering die 
zal worden besteed in overeenstemming 
met de milieu- en klimaatdoelstellingen 
van de EU.

Or. en

Amendement 435
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik
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Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 80

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

80. Daarnaast bleek het lastig om de 
biodiversiteit- en klimaatgerelateerde 
uitgaven na te gaan. Om de vooruitgang op 
weg naar deze doelstellingen te 
beoordelen, moet een controle- en 
verslagleggingssysteem worden ingevoerd 
op basis van de OESO-methode (de "Rio-
indicatoren"). Dit is van belang voor de 
algehele inspanningen van de EU met 
betrekking tot de multilaterale 
overeenkomsten inzake klimaatverandering 
en biodiversiteit. In deze context draagt de 
EU bij aan het intergouvernementele 
proces dat is gelanceerd tijdens Rio+20 om 
de financieringsbehoeften te beoordelen en 
opties voor een effectieve duurzame 
ontwikkelingsfinancieringsstrategie voor te 
stellen.

80. Daarnaast bleek het lastig om de 
biodiversiteit- en klimaatgerelateerde 
uitgaven na te gaan. Om de vooruitgang op 
weg naar deze doelstellingen te 
beoordelen, moet een controle- en 
verslagleggingssysteem worden ingevoerd 
voornamelijk op basis van de OESO-
methode. Dit is van belang voor de 
algehele inspanningen van de EU met 
betrekking tot de multilaterale 
overeenkomsten inzake klimaatverandering 
en biodiversiteit. In deze context draagt de 
EU bij aan het intergouvernementele 
proces dat is gelanceerd tijdens Rio+20 om 
de financieringsbehoeften te beoordelen en 
opties voor een effectieve duurzame 
ontwikkelingsfinancieringsstrategie voor te 
stellen.

Or. en

Amendement 436
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 82 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

82. Om de investeringen in milieu- en 
klimaatbeleid veilig te stellen en te zorgen 
voor juiste prijzen, dient het programma te 
zorgen dat tegen 2020:

82. Om de investeringen in milieu- en 
klimaatbeleid veilig te stellen, dient het 
programma te zorgen dat tegen 2020:

Or. en

Amendement 437
Giancarlo Scottà
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Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 82 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

82. Om de investeringen in milieu- en 
klimaatbeleid veilig te stellen en te zorgen 
voor juiste prijzen, dient het programma te
zorgen dat tegen 2020:

82. Om de investeringen in milieu- en 
klimaatbeleid veilig te stellen en te zorgen 
voor juiste prijzen, zou het programma 
ervoor moeten zorgen dat tegen 2020:

Or. it

Amendement 438
João Ferreira

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – paragraaf 82 – alinea 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) geleidelijke afschaffing van 
milieuonvriendelijke subsidies; 
uitbreiding van het gebruik van 
marktconforme instrumenten, met 
inbegrip van belasting, prijsstelling en het 
in rekening brengen van kosten; en 
uitbreiding van de markten voor 
ecologische goederen en diensten, waarbij 
rekening wordt gehouden met eventuele 
schadelijke sociale effecten;

Schrappen

Or. pt

Amendement 439
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 82 – alinea 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) geleidelijke afschaffing van 
milieuonvriendelijke subsidies; uitbreiding 

(a) dat de Commissie en de lidstaten 
onverwijld en nog vóór 2014 concrete 
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van het gebruik van marktconforme 
instrumenten, met inbegrip van belasting, 
prijsstelling en het in rekening brengen van 
kosten; en uitbreiding van de markten voor 
ecologische goederen en diensten, waarbij 
rekening wordt gehouden met eventuele 
schadelijke sociale effecten;

plannen aannemen gebaseerd op de 
definitie in Bijlage I, punt 82, letter a) 
voor geleidelijke afschaffing van alle 
milieuonvriendelijke subsidies tegen 2020, 
met inbegrip van subsidies die inefficiënt 
gebruik van hernieuwbare bronnen 
stimuleren, en verslag uitbrengen over de 
vooruitgang door middel van de nationale 
hervormingsprogramma's; uitbreiding van 
het gebruik van marktconforme 
instrumenten, met inbegrip van een 
verschuiving van de belasting van arbeid 
naar milieu van ten minste tien procent, 
prijsstelling en het in rekening brengen van 
kosten; en uitbreiding van de markten voor 
ecologische goederen en diensten, waarbij 
rekening wordt gehouden met eventuele 
schadelijke sociale effecten.

Or. en

Amendement 440
Jo Leinen

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 82 – alinea 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) geleidelijke afschaffing van 
milieuonvriendelijke subsidies; uitbreiding 
van het gebruik van marktconforme 
instrumenten, met inbegrip van belasting, 
prijsstelling en het in rekening brengen van 
kosten; en uitbreiding van de markten voor 
ecologische goederen en diensten, waarbij 
rekening wordt gehouden met eventuele 
schadelijke sociale effecten;

(a) dat de Commissie en de lidstaten 
onverwijld en nog vóór 2014 concrete 
plannen aannemen gebaseerd op de 
definitie in Bijlage I, punt 82, letter a) 
voor geleidelijke afschaffing van alle 
milieuonvriendelijke subsidies tegen 2020, 
en verslag uitbrengen over de vooruitgang 
door middel van de nationale 
hervormingsprogramma's; uitbreiding van 
het gebruik van marktconforme 
instrumenten, met inbegrip van een 
verschuiving van de belasting van arbeid 
naar milieu, prijsstelling en het in rekening 
brengen van kosten; en uitbreiding van de 
markten voor ecologische goederen en 
diensten, waarbij rekening wordt gehouden 
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met eventuele schadelijke sociale effecten.

Or. en

Amendement 441
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 82 – alinea 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) geleidelijke afschaffing van 
milieuonvriendelijke subsidies; uitbreiding 
van het gebruik van marktconforme 
instrumenten, met inbegrip van belasting, 
prijsstelling en het in rekening brengen van 
kosten; en uitbreiding van de markten voor 
ecologische goederen en diensten, waarbij 
rekening wordt gehouden met eventuele 
schadelijke sociale effecten;

(a) geleidelijke afschaffing van 
milieuonvriendelijke subsidies; uitbreiding 
van het gebruik van marktconforme 
instrumenten, met inbegrip van belasting, 
prijsstelling en het in rekening brengen van 
kosten; en uitbreiding van de markten voor 
ecologische goederen en diensten, waarbij 
rekening wordt gehouden met eventuele 
schadelijke economische en sociale 
effecten;

Or. en

Amendement 442
Margrete Auken

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 82 – alinea 2 – letter a – punt i (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) vóór 2020 moet financiering uit de 
cohesie- en structuurfondsen voor 
projecten die het milieu schade 
berokkenen geleidelijk worden afgeschaft, 
en moet volledige terugbetaling van 
middelen uit de cohesie- en 
structuurfondsen worden verlangd van 
projecten die schade hebben berokkend 
aan het milieu.

Or. en
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Motivering

Overeenkomstig de doelstelling het milieu van de Unie de behouden, te beschermen en te 
verbeteren, mag geen enkel EU-fonds projecten financieel ondersteunen die in weerwil zijn 
van deze doelstelling. Indien uit de beoordeling van een bepaald met EU-middelen 
gefinancierd project blijkt dat het milieu erdoor verslechterd is, dienen de middelen te worden 
terugbetaald aan de Unie.

Amendement 443
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 82 – alinea 2 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) de Commissie moet 
milieuonvriendelijke subsidies definiëren 
als "een resultaat van een 
overheidsmaatregel die consumenten of 
producenten een voordeel verleent om 
hun inkomen aan te vullen of hun kosten 
te verlagen, maar hiermee goede 
milieuvriendelijke praktijken benadeelt."1

__________________
1 Aanpassing van OESO (1998 en 2005) 
in IEEP et al. 2007, zie 
http://ec.europa.eu/environment/enveco/ta
xation/index.htm 

Or. en

Amendement 444
Andrés Perelló Rodríguez

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 82 – alinea 2 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) het ondersteunen met meer 
internationale hulp en hulp van de EU 
van inspanningen voor energie-
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efficiëntie, ook op het gebied van 
huishoudens (thermische isolatie, 
aanschaf van energiezuinige apparaten, 
kleinschalige installaties voor de 
opwekking van hernieuwbare energie 
enz.)

Or. es

Amendement 445
João Ferreira

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – paragraaf 82 – alinea 2 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) opname van milieu- en 
klimaatgerelateerde overwegingen in het 
Europees semester waar dit relevant is 
voor de vooruitzichten van de 
afzonderlijke lidstaten inzake duurzame 
groei en waar dit passend is in het licht 
van de landenspecifieke aanbevelingen;

Schrappen

Or. pt

Amendement 446
Giancarlo Scottà

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 86 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

86. Om de ecologische integratie en 
beleidssamenhang te verbeteren, dient het 
programma te zorgen dat tegen 2020:

86. Om de ecologische integratie en 
beleidssamenhang te verbeteren, zou het 
programma ervoor moeten zorgen dat 
tegen 2020:

Or. it

Amendement 447
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy
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Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 86 – alinea 2 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) Volledige tenuitvoerlegging van de 
richtlijn Strategische 
Milieueffectbeoordeling en de richtlijn 
milieueffectbeoordeling2.
__________________
1 Richtlijn 2001/42/EG
2 Richtlijn 85/337/EG

Or. en

Amendement 448
Ewald Stadler

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 87

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

87. Tegen 2020 zal waarschijnlijk 80 % 
van de EU-bevolking woonachtig zijn in 
steden of stedelijke agglomeraties. De 
levenskwaliteit wordt rechtstreeks 
beïnvloed door de toestand van de 
stedelijke omgeving. De milieueffecten van 
steden gaan ook een stuk verder dan hun 
fysieke grenzen, aangezien steden zeer 
afhankelijk zijn van omliggende en 
plattelandsregio's om te voldoen aan hun 
vraag naar voedsel, energie, ruimte en 
hulpbronnen, en om al het afval een plaats 
te geven.

87. Tegen 2020 zal waarschijnlijk 80 % 
van de EU-bevolking woonachtig zijn in 
steden of stedelijke agglomeraties. De 
levenskwaliteit wordt rechtstreeks 
beïnvloed door de toestand van de 
stedelijke omgeving. De milieueffecten van 
steden gaan ook een stuk verder dan hun 
fysieke grenzen, aangezien steden zeer 
afhankelijk zijn van omliggende en 
plattelandsregio's om te voldoen aan hun 
vraag naar voedsel, energie, ruimte en 
hulpbronnen, en om al het afval een plaats 
te geven. Er moet daarom in het bijzonder 
aandacht worden geschonken aan de 
ontwikkeling van de plattelandsgebieden 
en het scheppen van nieuwe 
arbeidsplaatsen in de agrarische sector.

Or. de
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Amendement 449
Andrés Perelló Rodríguez

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 88

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

88. De meeste steden worden 
geconfronteerd met een 
gemeenschappelijke kern van ecologische 
problemen, waaronder slechte 
luchtkwaliteit, een hoge mate van 
geluidshinder, broeikasgasemissies, 
waterschaarste, overstromingen en 
stormen, verontreinigde locaties, oude 
industrieterreinen en afval. Tegelijkertijd 
zijn het de EU-steden die de norm bepalen 
inzake stedelijke duurzaamheid. Zij zijn 
vaak pioniers van innovatieve oplossingen 
voor milieuproblemen. Steeds meer 
Europese steden stellen ecologische 
duurzaamheid centraal in hun 
stadsontwikkelingsstrategieën.

88. De meeste steden worden 
geconfronteerd met een 
gemeenschappelijke kern van ecologische 
problemen, waaronder slechte 
luchtkwaliteit, een zeer hoge mate van 
geluidshinder die de volksgezondheid in 
gevaar brengt, broeikasgasemissies, 
waterschaarste, overstromingen en 
stormen, verontreinigde locaties, oude 
industrieterreinen en afval. Tegelijkertijd 
zijn het de EU-steden die de norm bepalen 
inzake stedelijke duurzaamheid. Zij zijn 
vaak pioniers van innovatieve oplossingen 
voor milieuproblemen. Steeds meer 
Europese steden stellen ecologische 
duurzaamheid centraal in hun 
stadsontwikkelingsstrategieën.

Or. es

Amendement 450
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 88 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

88 bis. De EU moet op de lange termijn 
een alomvattende strategie ontwikkelen 
ten aanzien van het vraagstuk hoe een 
groene en inclusieve economie kan 
bijdragen tot een beter stedelijk milieu, 
door de klemtoon te leggen op de 
integratie van stedelijke planning met 
doelstellingen inzake 
hulpbronnenefficiëntie, koolstofarme 
economie, aanpassing aan de 
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klimaatverandering, duurzame stedelijke 
ruimtelijke ordening, afvalbeheer, de 
veerkracht van ecosystemen, waterbeheer, 
de gezondheid van de mens, participatie 
van het publiek in beleidsvorming en 
onderwijs en bewustmaking met 
betrekking tot milieukwesties.

Or. en

Amendement 451
Christa Klaß, Britta Reimers, Esther de Lange

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 89 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

89 bis. Het EU-beleid inzake 
voedselveiligheid moet gebaseerd zijn op 
duurzame landbouw en eerlijke handel. 
Als gevolg van de klimaatverandering 
komen de natuurlijke hulpbronnen onder 
druk te staan, te meer daar er in 
voldoende hoeveelheden 
voedingsmiddelen voor een groeiende 
wereldbevolking met een ander 
consumptiegedrag moet worden voorzien. 
De invoer van eiwithoudende producten 
uit derde landen waarin het 
milieubeschermingsniveau te laag is, kan 
worden verminderd door de teelt van 
eiwithoudende gewassen in de Unie te 
bevorderen. Bovendien is de Unie 
verplicht bilateraal en multilateraal 
adequate, regulerende 
milieubeschermingsmaatregelen binnen 
de betrokken risicoregio's te verlangen.

Or. de

Amendement 452
Cristina Gutiérrez-Cortines



AM\931429NL.doc 31/66 PE508.029v01-00

NL

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 89 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

89 bis. In de strategieën voor de stad 
moeten de voorstellen uit de talrijke 
studies van experts worden opgenomen 
met het oog op de ontwikkeling van een 
integrale methodologie waarin de 
interactie tussen de diverse problemen en 
oplossingen van de stedelijke omgeving 
wordt onderkend. Hieronder vallen, naast 
klimaatverandering, energie, toegang, 
water, afval en geluidshinder, kwesties die 
betrekking hebben op gezondheid, het 
welbevinden, cultuur, natuurlijke 
hulpbronnen en het cultuurlandschap, 
evenals de noodzaak de stad te beoordelen 
als een economische en sociale ruimte, 
wier activiteiten rijkdom en welzijn 
opleveren.

Or. es

Amendement 453
Cristina Gutiérrez-Cortines

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 89 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

89 ter. Bij een beoordeling van stedelijke 
duurzaamheid dient altijd rekening te
worden gehouden met het gebruik van 
monumenten, gebouwd cultureel erfgoed 
en bestaande architectuur, alsmede het 
noodzakelijke hergebruik van 
leegstaande, verlaten of in onbruik 
geraakte woningen in Europa, aangezien 
de bouw van nieuwe huizen een 
vermindering van groene zones, de 
winning van nieuwe materialen en 
energieverbruik tijdens het bouwproces 
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impliceert.

Or. es

Amendement 454
Giancarlo Scottà

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 91 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

91. Teneinde de duurzaamheid van de EU-
steden te verbeteren, dient het programma 
te zorgen dat tegen 2020:

91. Teneinde de duurzaamheid van de EU-
steden te verbeteren, zou het programma 
ervoor moeten zorgen dat tegen 2020:

Or. it

Amendement 455
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 91 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) een meerderheid van de steden in de 
EU beleidsmaatregelen uitvoert voor 
duurzame stedelijke planning en ontwerp.

(a) een meerderheid van de steden in de 
EU beleidsmaatregelen uitvoert voor 
duurzame stedelijke planning en ontwerp 
in overeenstemming met een 
allesomvattende langetermijnstrategie 
voor duurzame steden.

Or. en

Amendement 456
Zofija Mazej Kukovič

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 91 – alinea 1 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) een meerderheid van de steden in de 
EU beleidsmaatregelen uitvoert voor 
duurzame stedelijke planning en ontwerp.

(a) een meerderheid van de steden in de 
EU beleidsmaatregelen uitvoert voor 
duurzame stedelijke planning en ontwerp, 
met altijd voldoende aanbod van 
levensmiddelen.

Or. en

Amendement 457
Andrés Perelló Rodríguez

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 91 – alinea 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) er bestaan officieel erkende 
minimumcriteria voor het meten van 
vervuiling, in het bijzonder 
geluidsoverlast en luchtvervuiling, met 
informatie over de juiste plaatsing van de 
meetapparatuur, met als doel bij de 
presentatie van gegevens afkomstig van 
metingen op onjuiste plaatsen, onjuiste of 
mogelijk frauduleuze metingen te 
voorkomen.

Or. es

Amendement 458
Marit Paulsen

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 91 – alinea 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) afgrenzing en overeenstemming van 
een reeks criteria om de milieuprestaties 
van steden te beoordelen, rekening 
houdende met de economische en sociale 

(a) afgrenzing en overeenstemming van 
een reeks criteria om de milieuprestaties 
van steden te beoordelen, rekening 
houdende met de economische en sociale 
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effecten daarvan; effecten daarvan en de wisselwerking met 
omliggende plattelandsgebieden;

Or. en

Amendement 459
Cristina Gutiérrez-Cortines

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 91 – alinea 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) afgrenzing en overeenstemming van 
een reeks criteria om de milieuprestaties 
van steden te beoordelen, rekening 
houdende met de economische en sociale 
effecten daarvan.

(a) afgrenzing en overeenstemming van 
een reeks criteria om de milieuprestaties 
van steden te beoordelen, rekening 
houdende met de economische en sociale 
effecten daarvan, alsmede de waarde van 
hun architectonische en natuurlijke 
landschap.

Or. es

Amendement 460
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 91 – alinea 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) zorgen dat steden beschikken over 
informatie over en toegang hebben tot 
financiering van maatregelen ter 
verbetering van de stedelijke 
duurzaamheid.

(b) zorgen dat de inwoners en lokale 
overheidsinstanties van de steden 
beschikken over informatie over en 
toegang hebben tot financiering van 
maatregelen ter verbetering van de 
stedelijke duurzaamheid.

Or. en

Amendement 461
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy
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Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 91 – alinea 2 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) ondersteuning van gezonde en 
duurzame mobiliteit in de steden en 
beperking van luchtverontreiniging en 
geluidsoverlast. Ontwikkeling en 
modernisering van de 
openbaarvervoernetwerken in de steden. 
Integratie van de elektromobiliteit in de 
plaatselijke vervoerssystemen en 
uitwerking van plannen voor elektrische 
auto's op het niveau van de steden in de 
Unie. Veilige infrastructuur voor 
voetgangers en fietsers ontwikkelen om 
ervoor te zorgen dat het aantal gebruikers 
van dergelijke actieve vervoerwijzen als 
wandelen en fietsen verdubbelt.

Or. en

Motivering

Het Parlement heeft verzocht om inspanningen om het gebruik van actieve vervoerwijzen 
zoals wandelen en fietsen te verdubbelen in zijn resolutie over het stappenplan voor een 
interne Europese vervoersruimte – werken aan een concurrerend en zuinig vervoerssysteem 
(2011/2096(INI)) van december 2011.

Amendement 462
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 91 – alinea 2 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) vooruitgang boeken met de 
ontwikkeling van een alomvattende 
strategie over hoe een groene en 
inclusieve economie kan bijdragen tot een 
beter stedelijk milieu.

Or. en



PE508.029v01-00 36/66 AM\931429NL.doc

NL

Amendement 463
Cristina Gutiérrez-Cortines

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 91 – alinea 2 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) garanderen dat er in steden open 
stukken zijn die ruimte bieden aan 
voetgangers, sociaal verkeer en de relatie 
met de natuur.

Or. es

Amendement 464
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 91 – alinea 2 – letter b ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b ter) de uitwisseling van beste praktijken 
tussen steden op EU- en internationaal 
niveau ten aanzien van innovatieve 
ontwikkelingen en duurzaam wonen in 
steden.

Or. en

Amendement 465
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 92

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

92. Ecologische duurzaamheid is cruciaal
om armoede te verminderen en te zorgen 
voor levenskwaliteit en economische 

92. Het waarborgen van duurzaamheid is 
een van de grootste uitdagingen 
waartegenover de wereld zich vandaag de 
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groei. Tijdens de Rio+20-top hebben de 
wereldleiders hun streven naar duurzame 
ontwikkeling opnieuw bevestigd en hebben 
zij de inclusieve, groene economie erkend
als een belangrijk instrument ter 
verwezenlijking van duurzame 
ontwikkeling. Daarnaast hebben zij de 
cruciale rol van een gezond milieu erkend 
om te zorgen voor voedselveiligheid en 
armoedevermindering. In het licht van een 
groeiende bevolking in een steeds meer 
verstedelijkende wereld, omvatten deze 
uitdagingen tevens de noodzaak van 
maatregelen inzake water, oceanen, 
duurzame grond en ecosystemen, 
hulpbronnenefficiëntie (in het bijzonder 
afval), duurzame energie en 
klimaatverandering, met inbegrip van het 
geleidelijk afschaffen van subsidies voor 
fossiele brandstoffen. Al deze zaken 
moeten worden aangepakt door 
benaderingen op maat op lokaal, nationaal 
of EU-niveau en door een toegewijde 
bijdrage aan internationale inspanningen 
om de oplossingen te ontwikkelen die 
nodig zijn om wereldwijd voor duurzame 
ontwikkeling te zorgen.

dag geplaatst ziet en is cruciaal voor het 
beëindigen van armoede en het 
garanderen van welvaart en welzijn voor 
iedereen. Tijdens de Rio+20-top hebben de 
wereldleiders opnieuw bevestigd dat zij 
streven naar duurzame ontwikkeling en 
ervoor zullen zorgen dat een 
economische, sociale en ecologisch 
duurzame toekomst voor de planeet wordt 
bevorderd voor de huidige en toekomstige 
generaties. Ook hebben zij erkend dat de 
inclusieve, groene economie een belangrijk 
instrument is ter verwezenlijking van 
duurzame ontwikkeling. Daarnaast hebben 
zij de cruciale rol van een gezond milieu 
erkend om te zorgen voor 
voedselveiligheid en 
armoedevermindering. In het licht van een 
groeiende bevolking in een steeds meer 
verstedelijkende wereld, omvatten deze 
uitdagingen tevens de noodzaak van 
internationale maatregelen op meerdere 
gebieden zoals water, oceanen, duurzame 
grond en ecosystemen, 
hulpbronnenefficiëntie (in het bijzonder 
afval), duurzame energie en 
klimaatverandering, met inbegrip van het 
geleidelijk afschaffen van 
milieuonvriendelijke subsidies, met 
inbegrip van subsidies voor fossiele 
brandstoffen. De EU zal naast het 
omzetten van deze verplichtingen in 
maatregelen op lokaal, nationaal en EU-
niveau proactief bijdragen aan 
internationale inspanningen om de 
oplossingen te ontwikkelen die nodig zijn 
om wereldwijd voor duurzame 
ontwikkeling te zorgen.

Or. en

Amendement 466
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 92
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

92. Ecologische duurzaamheid is cruciaal 
om armoede te verminderen en te zorgen 
voor levenskwaliteit en economische groei. 
Tijdens de Rio+20-top hebben de 
wereldleiders hun streven naar duurzame 
ontwikkeling opnieuw bevestigd en hebben 
zij de inclusieve, groene economie erkend 
als een belangrijk instrument ter 
verwezenlijking van duurzame 
ontwikkeling. Daarnaast hebben zij de 
cruciale rol van een gezond milieu erkend 
om te zorgen voor voedselveiligheid en 
armoedevermindering. In het licht van een 
groeiende bevolking in een steeds meer 
verstedelijkende wereld, omvatten deze 
uitdagingen tevens de noodzaak van 
maatregelen inzake water, oceanen, 
duurzame grond en ecosystemen, 
hulpbronnenefficiëntie (in het bijzonder 
afval), duurzame energie en 
klimaatverandering, met inbegrip van het 
geleidelijk afschaffen van subsidies voor 
fossiele brandstoffen. Al deze zaken 
moeten worden aangepakt door 
benaderingen op maat op lokaal, nationaal 
of EU-niveau en door een toegewijde 
bijdrage aan internationale inspanningen 
om de oplossingen te ontwikkelen die 
nodig zijn om wereldwijd voor duurzame 
ontwikkeling te zorgen.

92. Ecologische duurzaamheid is cruciaal 
om armoede te verminderen en te zorgen 
voor levenskwaliteit en economische groei. 
Tijdens de Rio+20-top hebben de 
wereldleiders hun streven naar duurzame 
ontwikkeling opnieuw bevestigd en hebben 
zij de inclusieve, groene economie erkend 
als een belangrijk instrument ter 
verwezenlijking van duurzame 
ontwikkeling. Daarnaast hebben zij de 
cruciale rol van een gezond milieu erkend 
om te zorgen voor voedselveiligheid en 
armoedevermindering. In het licht van een 
groeiende bevolking in een steeds meer 
verstedelijkende wereld, omvatten deze 
uitdagingen tevens de noodzaak van 
maatregelen inzake water, oceanen, 
duurzame grond en ecosystemen, 
hulpbronnenefficiëntie (in het bijzonder 
afval), duurzame energie en 
klimaatverandering, met inbegrip van het 
identificeren en geleidelijk afschaffen van 
milieuonvriendelijke subsidies. Al deze 
zaken moeten worden aangepakt door 
benaderingen op maat op lokaal, nationaal 
of EU-niveau en door een toegewijde 
bijdrage aan internationale inspanningen 
om de oplossingen te ontwikkelen die 
nodig zijn om wereldwijd voor duurzame 
ontwikkeling te zorgen.

Or. en

Amendement 467
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 93

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

93. De resultaten van de Rio+20-top 
moeten worden weerspiegeld in het 

93. De resultaten van de Rio+20-top 
moeten worden weerspiegeld in het 
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binnen- en buitenlandse beleid van de EU 
en haar lidstaten. De EU moet tevens haar 
steun geven aan de oprichting van een 
politiek forum op hoog niveau om
geleidelijk de commissie Duurzame 
ontwikkeling te vervangen en de uitvoering
van de resultaten van Rio+20 te monitoren.

binnen- en buitenlandse beleid van de EU 
en haar lidstaten. De EU moet tevens haar 
steun geven aan de werking van een 
politiek forum op hoog niveau dat de 
commissie Duurzame ontwikkeling zal 
vervangen en de uitvoering van de 
resultaten van Rio+20 zal monitoren.

Or. en

Amendement 468
Dan Jørgensen

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 94

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

94. Veel van de prioritaire doelstellingen 
die in dit programma zijn opgenomen, 
kunnen alleen volledig worden bereikt als 
onderdeel van een mondiale benadering en 
in samenwerking met partnerlanden. Dat is 
waarom de EU en haar lidstaten op 
krachtige, doelgerichte, verenigde en 
coherente wijze relevante internationale, 
regionale en bilaterale processen moeten 
opstarten. Zij moeten doorgaan met het 
bevorderen van een effectief, op regels 
gebaseerd kader voor mondiaal 
milieubeleid, aangevuld met een 
effectievere strategische benadering waarin 
bilaterale en regionale dialogen en 
samenwerking worden toegespitst op 
respectievelijk de strategische partners van 
de EU, kandidaat-lidstaten, buurlanden en 
ontwikkelingslanden. Een en ander moet 
met voldoende financiering worden 
ondersteund.

94. Veel van de prioritaire doelstellingen 
die in dit programma zijn opgenomen, 
kunnen alleen volledig worden bereikt als 
onderdeel van een mondiale benadering en 
in samenwerking met partnerlanden. Dat is 
waarom de EU en haar lidstaten op 
krachtige, doelgerichte, verenigde en 
coherente wijze relevante internationale, 
regionale en bilaterale processen zoals 
bilaterale handelsovereenkomsten moeten 
opstarten. Zij moeten doorgaan met het 
bevorderen van een effectief, op regels 
gebaseerd kader voor mondiaal 
milieubeleid, aangevuld met een 
effectievere strategische benadering waarin 
bilaterale en regionale dialogen en 
samenwerking worden toegespitst op 
respectievelijk de strategische partners van 
de EU, kandidaat-lidstaten, buurlanden en 
ontwikkelingslanden. Een en ander moet 
met voldoende financiering worden 
ondersteund.

Or. en
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Amendement 469
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 94

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

94. Veel van de prioritaire doelstellingen 
die in dit programma zijn opgenomen, 
kunnen alleen volledig worden bereikt als 
onderdeel van een mondiale benadering en 
in samenwerking met partnerlanden. Dat is 
waarom de EU en haar lidstaten op 
krachtige, doelgerichte, verenigde en 
coherente wijze relevante internationale, 
regionale en bilaterale processen moeten 
opstarten. Zij moeten doorgaan met het 
bevorderen van een effectief, op regels 
gebaseerd kader voor mondiaal 
milieubeleid, aangevuld met een 
effectievere strategische benadering waarin 
bilaterale en regionale dialogen en 
samenwerking worden toegespitst op 
respectievelijk de strategische partners van 
de EU, kandidaat-lidstaten, buurlanden en 
ontwikkelingslanden. Een en ander moet 
met voldoende financiering worden 
ondersteund.

94. Veel van de prioritaire doelstellingen 
die in dit programma zijn opgenomen, 
kunnen alleen volledig worden bereikt als 
onderdeel van een mondiale benadering en 
in samenwerking met partnerlanden. Dat is 
waarom de EU en haar lidstaten op 
krachtige, doelgerichte, verenigde en 
coherente wijze relevante internationale, 
regionale en bilaterale processen moeten 
opstarten. Zij moeten doorgaan met het 
bevorderen van een effectief, op regels 
gebaseerd kader voor mondiaal 
milieubeleid, aangevuld met een 
effectievere strategische benadering waarin 
bilaterale en regionale dialogen en 
samenwerking worden toegespitst op 
respectievelijk de strategische partners van 
de EU, kandidaat-lidstaten, buurlanden en 
ontwikkelingslanden. Een en ander moet 
met voldoende financiering worden 
ondersteund. Er dient veel belang te 
worden gehecht aan de Zwarte Zee.

Or. en

Amendement 470
Giancarlo Scottà

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 95

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

95. De periode waarop dit programma 
betrekking heeft, komt overeen met de 
belangrijkste fasen in het internationale 
beleid inzake klimaat, biodiversiteit en 
chemische stoffen. Om het plafond van 

95. De periode waarop dit programma 
betrekking heeft, komt overeen met de 
belangrijkste fasen in het internationale 
beleid inzake klimaat, biodiversiteit en 
chemische stoffen. Om het plafond van 
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2 °C niet te overschrijden, moeten de 
mondiale broeikasgasemissies uiterlijk in 
2050 zijn teruggebracht met ten minste 
50 % ten opzichte van het niveau van 1990.
Van de emissiereductie die voor 2020 
vereist is, is echter slechts de helft door de 
partijen toegezegd op grond van de 
UNFCCC. Als er niet resoluter op 
mondiale schaal wordt ingegrepen, kan de 
klimaatverandering waarschijnlijk niet 
worden beperkt. Ook in het beste geval 
zullen landen vanwege historische 
broeikasgasemissies steeds meer te maken 
krijgen met de onvermijdelijke gevolgen 
van klimaatverandering en strategieën voor 
klimaataanpassing moeten ontwikkelen. 
Op grond van het Durban-platform voor 
een versterkt optreden moet een 
uitgebreide en krachtige overeenkomst die 
voor alle landen geldt, in 2015 worden 
overeengekomen en met ingang van 2020 
worden uitgevoerd. De EU blijft op 
proactieve wijze betrokken bij dit proces, 
onder andere in besprekingen over hoe de 
kloof kan worden gedicht tussen de huidige 
emissiereductietoezeggingen door 
ontwikkelde en ontwikkelingslanden en 
over de actie die vereist is om op koers te 
blijven om de emissies te reduceren op een 
wijze die verenigbaar is met de 2 °C-
doelstelling. De vervolgactie naar 
aanleiding van Rio+20 zou eveneens 
moeten helpen de broeikasgasemissies 
terug te brengen, en zou zo moeten 
bijdragen aan de strijd tegen de 
klimaatverandering. Parallel daarmee moet 
de EU streven naar verdere intensivering 
van de 
klimaatveranderingspartnerschappen met 
strategische partners en moet zij verdere 
stappen nemen om milieu- en 
klimaatoverwegingen in haar 
ontwikkelingsbeleid te integreren.

2 °C niet te overschrijden, moeten de 
mondiale broeikasgasemissies volgens het 
IPCC uiterlijk in 2050 zijn teruggebracht 
met ten minste 50 % ten opzichte van het 
niveau van 1990. Van de emissiereductie 
die voor 2020 vereist is, is echter slechts de 
helft door de partijen toegezegd op grond 
van de UNFCCC. Als er niet resoluter op 
mondiale schaal wordt ingegrepen, kan de 
klimaatverandering waarschijnlijk niet 
worden gemitigeerd. Ook in het beste 
geval zullen landen steeds meer te maken 
krijgen met de onvermijdelijke gevolgen 
van klimaatverandering en strategieën voor 
klimaataanpassing moeten ontwikkelen. 
Op grond van het Durban-platform voor 
een versterkt optreden moet een 
uitgebreide en krachtige overeenkomst die 
voor alle landen geldt, in 2015 worden 
overeengekomen en met ingang van 2020 
worden uitgevoerd. De EU blijft op 
proactieve wijze betrokken bij dit proces, 
onder andere in besprekingen over hoe de 
kloof kan worden gedicht tussen de huidige 
emissiereductietoezeggingen door 
ontwikkelde en ontwikkelingslanden en 
over de actie die vereist is om op koers te 
blijven om de emissies te reduceren op een 
wijze die verenigbaar is met de 2 °C-
doelstelling. De vervolgactie naar 
aanleiding van Rio+20 zou eveneens 
moeten helpen de broeikasgasemissies 
terug te brengen, en zou zo moeten 
bijdragen aan de aanpassing aan de 
klimaatverandering. Parallel daarmee moet 
de EU streven naar verdere intensivering 
van de 
klimaatveranderingspartnerschappen met 
strategische partners en moet zij verdere 
stappen nemen om milieu- en 
klimaatoverwegingen in haar externe 
beleid te integreren op basis van 
wederkerigheid en voorwaardelijkheid.

Or. it
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Amendement 471
Margrete Auken, Jo Leinen

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 95

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

95. De periode waarop dit programma 
betrekking heeft, komt overeen met de 
belangrijkste fasen in het internationale 
beleid inzake klimaat, biodiversiteit en 
chemische stoffen. Om het plafond van 
2 °C niet te overschrijden, moeten de 
mondiale broeikasgasemissies uiterlijk in 
2050 zijn teruggebracht met ten minste 
50 % ten opzichte van het niveau van 1990. 
Van de emissiereductie die voor 2020 
vereist is, is echter slechts de helft door de 
partijen toegezegd op grond van de 
UNFCCC. Als er niet resoluter op 
mondiale schaal wordt ingegrepen, kan de 
klimaatverandering waarschijnlijk niet 
worden beperkt. Ook in het beste geval 
zullen landen vanwege historische 
broeikasgasemissies steeds meer te maken 
krijgen met de onvermijdelijke gevolgen 
van klimaatverandering en strategieën voor 
klimaataanpassing moeten ontwikkelen. 
Op grond van het Durban-platform voor 
een versterkt optreden moet een 
uitgebreide en krachtige overeenkomst die 
voor alle landen geldt, in 2015 worden 
overeengekomen en met ingang van 2020 
worden uitgevoerd. De EU blijft op 
proactieve wijze betrokken bij dit proces, 
onder andere in besprekingen over hoe de 
kloof kan worden gedicht tussen de huidige 
emissiereductietoezeggingen door 
ontwikkelde en ontwikkelingslanden en 
over de actie die vereist is om op koers te 
blijven om de emissies te reduceren op een 
wijze die verenigbaar is met de 2oC-
doelstelling. De vervolgactie naar 
aanleiding van Rio+20 zou eveneens 
moeten helpen de broeikasgasemissies 
terug te brengen, en zou zo moeten 
bijdragen aan de strijd tegen de 

95. De periode waarop dit programma 
betrekking heeft, komt overeen met de 
belangrijkste fasen in het internationale 
beleid inzake klimaat, biodiversiteit en 
chemische stoffen. Om het plafond van 
2 °C niet te overschrijden, moeten de 
mondiale broeikasgasemissies uiterlijk in 
2050 zijn teruggebracht met ten minste 
50 % ten opzichte van het niveau van 1990. 
Van de emissiereductie die voor 2020 
vereist is, is echter slechts de helft door de 
partijen toegezegd op grond van de 
UNFCCC8. Als er niet resoluter op 
mondiale schaal wordt ingegrepen, kan de 
klimaatverandering waarschijnlijk niet 
worden beperkt. Ook in het beste geval 
zullen landen vanwege historische 
broeikasgasemissies steeds meer te maken 
krijgen met de onvermijdelijke gevolgen 
van klimaatverandering en strategieën voor 
klimaataanpassing moeten ontwikkelen. 
Op grond van het Durban-platform voor 
een versterkt optreden moet een 
uitgebreide en krachtige overeenkomst die 
voor alle landen geldt, in 2015 worden 
overeengekomen en met ingang van 2020 
worden uitgevoerd. De EU blijft op 
proactieve wijze betrokken bij dit proces, 
onder andere in besprekingen over hoe de 
kloof kan worden gedicht tussen de huidige 
emissiereductietoezeggingen door 
ontwikkelde en ontwikkelingslanden en 
over de actie die vereist is om op koers te 
blijven om de emissies te reduceren op een 
wijze die verenigbaar is met de 2oC-
doelstelling zonder het wetenschappelijke 
bewijs te vergeten voor de noodzaak van 
een 1,5°C-doelstelling om ernstige 
gevolgen voor de meest kwetsbare landen 
te verminderen. De vervolgactie naar 
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klimaatverandering. Parallel daarmee moet 
de EU streven naar verdere intensivering 
van de 
klimaatveranderingspartnerschappen met 
strategische partners en moet zij verdere 
stappen nemen om milieu- en 
klimaatoverwegingen in haar 
ontwikkelingsbeleid te integreren.

aanleiding van Rio+20 zou eveneens 
moeten helpen de broeikasgasemissies 
terug te brengen, en zou zo moeten 
bijdragen aan de strijd tegen de 
klimaatverandering. Parallel daarmee moet 
de EU streven naar verdere intensivering 
van de 
klimaatveranderingspartnerschappen met 
strategische partners door de beloften na te 
komen die gedaan zijn op het gebied van 
capaciteitsopbouw, financiering van 
klimaatmaatregelen en technologische 
ondersteuning, en moet zij verdere stappen 
nemen om milieu- en klimaatoverwegingen 
in haar ontwikkelingsbeleid te integreren. 
De EU moet ook haar bronnen en billijk 
deel om bij te dragen tot het Groen 
Klimaatfonds in de context van de 
verplichting uit hoofde van de UNFCCC 
afbakenen.

Or. en

Amendement 472
Andrés Perelló Rodríguez

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 95

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

95. De periode waarop dit programma 
betrekking heeft, komt overeen met de 
belangrijkste fasen in het internationale 
beleid inzake klimaat, biodiversiteit en 
chemische stoffen. Om het plafond van 
2 °C niet te overschrijden, moeten de 
mondiale broeikasgasemissies uiterlijk in 
2050 zijn teruggebracht met ten minste 
50 % ten opzichte van het niveau van 1990. 
Van de emissiereductie die voor 2020 
vereist is, is echter slechts de helft door de 
partijen toegezegd op grond van de 
UNFCCC. Als er niet resoluter op 
mondiale schaal wordt ingegrepen, kan de 
klimaatverandering waarschijnlijk niet 

95. De periode waarop dit programma 
betrekking heeft, komt overeen met de 
belangrijkste fasen in het internationale 
beleid inzake klimaat, biodiversiteit en 
chemische stoffen. Om het plafond van 
2 °C niet te overschrijden, moeten de 
mondiale broeikasgasemissies uiterlijk in 
2050 zijn teruggebracht met ten minste 
50 % ten opzichte van het niveau van 1990. 
Van de emissiereductie die voor 2020 
vereist is, is echter slechts de helft door de 
partijen toegezegd op grond van de 
UNFCCC. Als er niet resoluter op 
mondiale schaal wordt ingegrepen, kan de 
klimaatverandering waarschijnlijk niet 
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worden beperkt. Ook in het beste geval 
zullen landen vanwege historische 
broeikasgasemissies steeds meer te maken 
krijgen met de onvermijdelijke gevolgen 
van klimaatverandering en strategieën voor 
klimaataanpassing moeten ontwikkelen. 
Op grond van het Durban-platform voor 
een versterkt optreden moet een 
uitgebreide en krachtige overeenkomst die 
voor alle landen geldt, in 2015 worden 
overeengekomen en met ingang van 2020 
worden uitgevoerd. De EU blijft op 
proactieve wijze betrokken bij dit proces, 
onder andere in besprekingen over hoe de 
kloof kan worden gedicht tussen de huidige 
emissiereductietoezeggingen door 
ontwikkelde en ontwikkelingslanden en 
over de actie die vereist is om op koers te 
blijven om de emissies te reduceren op een 
wijze die verenigbaar is met de 2oC-
doelstelling. De vervolgactie naar 
aanleiding van Rio+20 zou eveneens 
moeten helpen de broeikasgasemissies 
terug te brengen, en zou zo moeten 
bijdragen aan de strijd tegen de 
klimaatverandering. Parallel daarmee moet 
de EU streven naar verdere intensivering 
van de 
klimaatveranderingspartnerschappen met 
strategische partners en moet zij verdere 
stappen nemen om milieu- en 
klimaatoverwegingen in haar 
ontwikkelingsbeleid te integreren.

worden beperkt. Ook in het beste geval 
zullen landen vanwege historische 
broeikasgasemissies steeds meer te maken 
krijgen met de onvermijdelijke gevolgen 
van klimaatverandering en strategieën voor 
klimaataanpassing moeten ontwikkelen. 
Op grond van het Durban-platform voor 
een versterkt optreden moet een 
uitgebreide en krachtige overeenkomst die 
voor alle landen geldt, in 2015 worden 
overeengekomen en met ingang van 2020 
worden uitgevoerd. De EU blijft op 
proactieve wijze betrokken bij dit proces, 
onder andere in besprekingen over hoe de 
kloof kan worden gedicht tussen de huidige 
emissiereductietoezeggingen door 
ontwikkelde en ontwikkelingslanden en 
over de actie die vereist is om op koers te 
blijven om de emissies te reduceren op een 
wijze die verenigbaar is met de 2oC-
doelstelling. De vervolgactie naar 
aanleiding van Rio+20 zou eveneens 
moeten helpen de broeikasgasemissies 
terug te brengen, en zou zo moeten 
bijdragen aan de strijd tegen de 
klimaatverandering. Parallel daarmee moet 
de EU streven naar verdere intensivering 
van de 
klimaatveranderingspartnerschappen met 
strategische partners en moet zij verdere 
stappen nemen om milieu- en 
klimaatoverwegingen in haar 
ontwikkelingsbeleid te integreren. De EU 
moet de internationale onderhandelingen 
leiden om de interactie tussen de EU-
regeling voor de handel in emissierechten 
en andere handelssystemen in 
emissierechten te bevorderen met als doel 
in de nabije toekomst een wereldmarkt te 
creëren voor koolstof voor landen die lid 
zijn van de Organisatie voor Economische 
Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) 
en de voornaamste opkomende 
economieën.

Or. es
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Amendement 473
Gerben-Jan Gerbrandy

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 96

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

96. De doelstellingen voor mondiale 
biodiversiteit op grond van het Verdrag 
inzake biologische diversiteit moeten in 
2020 worden behaald als basis voor het 
stopzetten en uiteindelijk omkeren van het 
verlies aan biodiversiteit wereldwijd. De 
EU zal een billijk deel van de inspanningen 
voor haar rekening nemen. Dat betekent 
onder meer dat het doel van dubbele 
biodiversiteitsgerelateerde financiering aan 
ontwikkelingslanden in 2015 moeten 
worden behaald en dat dit niveau tot 2020 
moet worden aangehouden. Er bestaat 
reeds een mondiale doelstelling voor 2020 
voor het beheer van risico's in verband 
met chemische stoffen. De EU zal een 
actieve en constructieve rol blijven spelen 
bij de ondersteuning van deze processen 
teneinde de doelstellingen daarvan te 
verwezenlijken.

96. De doelstellingen voor mondiale 
biodiversiteit op grond van het Verdrag 
inzake biologische diversiteit moeten in 
2020 worden behaald als basis voor het 
stopzetten en uiteindelijk omkeren van het 
verlies aan biodiversiteit wereldwijd. De 
EU zal een billijk deel van de inspanningen 
voor haar rekening nemen. Dat betekent 
onder meer dat het doel van dubbele 
biodiversiteitsgerelateerde financiering aan 
ontwikkelingslanden in 2015 moeten 
worden behaald en dat dit niveau tot 2020 
moet worden aangehouden. De EU blijft de 
tenuitvoerlegging van het VN-Verdrag ter 
bestrijding van 
woestijnvorming (UNCCD) steunen, in 
het bijzonder door maatregelen te nemen 
om tot een wereld zonder landdegradatie 
te komen zoals overeengekomen is op 
Rio+20. Zij zal bovendien de 
inspanningen opvoeren om de tijdens 
Rio+20 versterkte mondiale doelstelling 
voor 2020 voor het goede beheer van 
chemische stoffen gedurende hun 
levensduur en van gevaarlijk afval te 
verwezenlijken, en om aanverwante 
verdragen te steunen. De EU zal een 
actieve en constructieve rol blijven spelen 
bij de ondersteuning van deze processen 
teneinde de doelstellingen daarvan te 
verwezenlijken.

Or. en

Amendement 474
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy
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Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 96 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

96 bis. De EU moet proactief deelnemen 
aan internationale onderhandelingen over 
nieuwe en opkomende kwesties, met name 
van nieuwe verdragen, overeenkomsten 
en beoordelingen, zoals de 
onderhandeling over een 
uitvoeringsovereenkomst onder UNCLOS 
over zones die buiten de nationale 
jurisdictie vallen en de "World Ocean 
Assessment".

Or. en

Amendement 475
Ewald Stadler

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 97

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

97. De EU heeft een goede reputatie als het 
gaat om het lidmaatschap van multilaterale 
milieuovereenkomsten, al heeft een aantal 
lidstaten de belangrijkste overeenkomsten 
nog niet geratificeerd. Dit brengt de 
geloofwaardigheid van de EU in de 
desbetreffende onderhandelingen in het 
gedrang. De lidstaten en de EU moeten 
daarom zorgen voor spoedige ratificatie 
van alle multilaterale 
milieuovereenkomsten die zijn 
ondertekend.

97. De EU heeft een goede reputatie als het 
gaat om het lidmaatschap van multilaterale 
milieuovereenkomsten, al heeft een aantal 
lidstaten de belangrijkste overeenkomsten 
nog niet geratificeerd. Dit brengt de 
geloofwaardigheid van de EU in de 
desbetreffende onderhandelingen in het 
gedrang. De lidstaten en de EU moeten 
daarom zorgen voor spoedige ratificatie 
van alle multilaterale 
milieuovereenkomsten die zijn 
ondertekend, maar daarbij rekening 
houden met het feit dat de lidstaten de 
bestrijding van de klimaatverandering op 
verschillende wijzen mogen aanpakken.

Or. de

Amendement 476
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy
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Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 97 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

97 bis. Voorts moet de EU haar bijdrage 
versterken tot initiatieven die de overgang 
naar een inclusieve, groene economie 
vergemakkelijken op internationaal 
niveau, zoals de bevordering van passende 
faciliterende voorwaarden, de 
ontwikkeling van marktconforme 
instrumenten en indicatoren die verder 
strekken dan het bbp, en die 
samenhangen met haar binnenlands 
beleid.

Or. en

Amendement 477
Karin Kadenbach

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 98

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

98. De EU moet tevens haar positie als een 
van de grootste markten ter wereld 
uitspelen voor de bevordering van 
beleidsmaatregelen en -benaderingen die 
de druk op het mondiale bestand aan 
natuurlijke hulpbronnen doen afnemen. Dit 
kan worden gedaan door de consumptie-
en productiepatronen te veranderen, maar 
ook door te zorgen dat het beleid inzake 
handel en de eengemaakte markt de 
verwezenlijking van milieu- en 
klimaatdoelstellingen ondersteunt en 
prikkels uitstuurt naar derde landen om hun 
milieuregelgevingskaders en -standaarden 
aan te scherpen en te handhaven. De EU 
moet doorgaan met de bevordering van 
duurzame ontwikkeling door te 
onderhandelen over en uitvoering te geven 

98. De EU moet tevens haar positie als een 
van de grootste markten ter wereld 
uitspelen voor de bevordering van 
beleidsmaatregelen en -benaderingen die 
de druk op het mondiale bestand aan 
natuurlijke hulpbronnen doen afnemen. Dit 
kan niet alleen worden bereikt door de 
consumptie- en productiepatronen te 
veranderen, maar ook door te zorgen dat 
het beleid inzake handel en de 
eengemaakte markt de verwezenlijking van 
milieu- en klimaatdoelstellingen 
ondersteunt en prikkels uitstuurt naar derde 
landen om hun milieuregelgevingskaders 
en -standaarden aan te scherpen en te 
handhaven. De EU moet doorgaan met de 
bevordering van duurzame ontwikkeling 
door te onderhandelen over en uitvoering 



PE508.029v01-00 48/66 AM\931429NL.doc

NL

aan specifieke bepalingen in haar 
internationale handelsovereenkomsten en 
moet tevens overige beleidsmogelijkheden 
overwegen om het effect van de EU-
consumptie op het milieu in niet-EU-
landen te reduceren. Een voorbeeld van 
een dergelijke beleidsmogelijkheid zijn de 
bilaterale partnerschapsovereenkomsten 
inzake wetshandhaving, governance en 
handel in de bosbouw (FLEGT), die 
voorzien in een kader om te zorgen dat 
alleen wettelijk gekapt hout vanuit de 
partnerlanden op de EU-markt wordt 
gebracht.

te geven aan specifieke bepalingen in haar 
internationale handelsovereenkomsten en 
moet tevens overige beleidsmogelijkheden 
overwegen om het effect van de EU-
consumptie op het milieu in niet-EU-
landen te reduceren. De bilaterale 
partnerschapsovereenkomsten inzake 
wetshandhaving, governance en handel in 
de bosbouw (FLEGT) zijn verder 
ontwikkeld en uitgebreid naar andere 
producten.

Or. en

Amendement 478
Giancarlo Scottà

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 98

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

98. De EU moet tevens haar positie als een 
van de grootste markten ter wereld 
uitspelen voor de bevordering van 
beleidsmaatregelen en -benaderingen die 
de druk op het mondiale bestand aan 
natuurlijke hulpbronnen doen afnemen. Dit 
kan worden gedaan door de consumptie- en 
productiepatronen te veranderen, maar ook 
door te zorgen dat het beleid inzake handel 
en de eengemaakte markt de 
verwezenlijking van milieu- en 
klimaatdoelstellingen ondersteunt en 
prikkels uitstuurt naar derde landen om
hun milieuregelgevingskaders en -
standaarden aan te scherpen en te 
handhaven. De EU moet doorgaan met de 
bevordering van duurzame ontwikkeling 
door te onderhandelen over en uitvoering 
te geven aan specifieke bepalingen in haar 
internationale handelsovereenkomsten en 
moet tevens overige beleidsmogelijkheden 

98. De EU moet tevens haar positie als een 
van de grootste markten ter wereld 
uitspelen voor de bevordering van 
beleidsmaatregelen en -benaderingen die 
de druk op het mondiale bestand aan 
natuurlijke hulpbronnen doen afnemen. Dit 
kan worden gedaan door de consumptie- en 
productiepatronen te veranderen, maar ook 
door te zorgen dat het beleid inzake handel 
en de eengemaakte markt de 
verwezenlijking van milieu- en 
klimaatdoelstellingen ondersteunt en op 
wederkerigheid gebaseerde bepalingen 
bevat zodat derde landen hun 
regelgevingskaders en -standaarden op het 
gebied van milieu en de strijd tegen 
milieudumping, actualiseren en uitvoeren. 
De EU moet doorgaan met de bevordering 
van duurzame ontwikkeling door te 
onderhandelen over en uitvoering te geven 
aan specifieke bepalingen in haar 
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overwegen om het effect van de EU-
consumptie op het milieu in niet-EU-
landen te reduceren. Een voorbeeld van een 
dergelijke beleidsmogelijkheid zijn de 
bilaterale partnerschapsovereenkomsten 
inzake wetshandhaving, governance en 
handel in de bosbouw (FLEGT), die 
voorzien in een kader om te zorgen dat 
alleen wettelijk gekapt hout vanuit de 
partnerlanden op de EU-markt wordt 
gebracht.

internationale handelsovereenkomsten en 
moet tevens overige beleidsmogelijkheden 
overwegen om het effect van de EU-
consumptie op het milieu in niet-EU-
landen te reduceren. Een voorbeeld van een 
dergelijke beleidsmogelijkheid zijn de 
bilaterale partnerschapsovereenkomsten 
inzake wetshandhaving, governance en 
handel in de bosbouw (FLEGT), die 
voorzien in een kader om te zorgen dat 
alleen wettelijk gekapt hout vanuit de 
partnerlanden op de EU-markt wordt 
gebracht.

Or. it

Amendement 479
Dan Jørgensen

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 98

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

98. De EU moet tevens haar positie als een 
van de grootste markten ter wereld 
uitspelen voor de bevordering van 
beleidsmaatregelen en -benaderingen die 
de druk op het mondiale bestand aan 
natuurlijke hulpbronnen doen afnemen. Dit 
kan worden gedaan door de consumptie- en 
productiepatronen te veranderen, maar ook 
door te zorgen dat het beleid inzake handel 
en de eengemaakte markt de 
verwezenlijking van milieu- en 
klimaatdoelstellingen ondersteunt en 
prikkels uitstuurt naar derde landen om hun 
milieuregelgevingskaders en -standaarden 
aan te scherpen en te handhaven. De EU 
moet doorgaan met de bevordering van 
duurzame ontwikkeling door te 
onderhandelen over en uitvoering te geven 
aan specifieke bepalingen in haar 
internationale handelsovereenkomsten en 
moet tevens overige beleidsmogelijkheden 
overwegen om het effect van de EU-

98. De EU moet tevens haar positie als een 
van de grootste markten ter wereld 
uitspelen voor de bevordering van 
beleidsmaatregelen en -benaderingen die 
de druk op het mondiale bestand aan 
natuurlijke hulpbronnen doen afnemen. Dit 
kan worden gedaan door de consumptie- en 
productiepatronen te veranderen, maar ook 
door te zorgen dat het beleid inzake handel 
en de eengemaakte markt de 
verwezenlijking van milieu- en 
klimaatdoelstellingen ondersteunt en 
prikkels uitstuurt naar derde landen om hun 
milieuregelgevingskaders en -standaarden 
aan te scherpen en te handhaven. De EU 
moet doorgaan met de bevordering van 
duurzame ontwikkeling door te 
onderhandelen over en uitvoering te geven 
aan specifieke bepalingen in haar 
internationale en bilaterale 
handelsovereenkomsten en moet tevens 
overige beleidsmogelijkheden overwegen 
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consumptie op het milieu in niet-EU-
landen te reduceren. Een voorbeeld van een 
dergelijke beleidsmogelijkheid zijn de 
bilaterale partnerschapsovereenkomsten 
inzake wetshandhaving, governance en 
handel in de bosbouw (FLEGT), die 
voorzien in een kader om te zorgen dat 
alleen wettelijk gekapt hout vanuit de 
partnerlanden op de EU-markt wordt 
gebracht.

om het effect van de EU-consumptie op het 
milieu in niet-EU-landen te reduceren.
Handelsliberalisering mag geen negatieve 
gevolgen hebben voor het milieu van 
derde landen, noch de bestaande normen 
of beleidsmaatregelen op milieugebied 
belemmeren die zijn opgesteld voor de 
bescherming van habitats en wilde dieren 
en planten. Een voorbeeld van een 
dergelijke beleidsmogelijkheid zijn de 
bilaterale partnerschapsovereenkomsten 
inzake wetshandhaving, governance en 
handel in de bosbouw (FLEGT), die 
voorzien in een kader om te zorgen dat 
alleen wettelijk gekapt hout vanuit de 
partnerlanden op de EU-markt wordt 
gebracht.

Or. en

Amendement 480
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 98

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

98. De EU moet tevens haar positie als een 
van de grootste markten ter wereld 
uitspelen voor de bevordering van 
beleidsmaatregelen en -benaderingen die 
de druk op het mondiale bestand aan 
natuurlijke hulpbronnen doen afnemen. Dit 
kan worden gedaan door de consumptie- en 
productiepatronen te veranderen, maar ook 
door te zorgen dat het beleid inzake handel 
en de eengemaakte markt de 
verwezenlijking van milieu- en 
klimaatdoelstellingen ondersteunt en 
prikkels uitstuurt naar derde landen om hun 
milieuregelgevingskaders en -standaarden 
aan te scherpen en te handhaven. De EU 
moet doorgaan met de bevordering van 
duurzame ontwikkeling door te 
onderhandelen over en uitvoering te geven 

98. De EU moet tevens haar positie als een 
van de grootste markten ter wereld 
uitspelen voor de bevordering van 
beleidsmaatregelen en -benaderingen die 
de druk op het mondiale bestand aan 
natuurlijke hulpbronnen doen afnemen. Dit 
kan worden gedaan door de consumptie- en 
productiepatronen te veranderen, maar ook 
door te zorgen dat het beleid inzake handel 
en de eengemaakte markt de 
verwezenlijking van milieu- en 
klimaatdoelstellingen ondersteunt en 
prikkels uitstuurt naar derde landen om hun 
milieuregelgevingskaders en -standaarden 
aan te scherpen en te handhaven. De EU 
moet doorgaan met de bevordering van 
duurzame ontwikkeling door te 
onderhandelen over en uitvoering te geven 
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aan specifieke bepalingen in haar 
internationale handelsovereenkomsten en 
moet tevens overige beleidsmogelijkheden 
overwegen om het effect van de EU-
consumptie op het milieu in niet-EU-
landen te reduceren. Een voorbeeld van een 
dergelijke beleidsmogelijkheid zijn de 
bilaterale partnerschapsovereenkomsten 
inzake wetshandhaving, governance en 
handel in de bosbouw (FLEGT), die 
voorzien in een kader om te zorgen dat 
alleen wettelijk gekapt hout vanuit de 
partnerlanden op de EU-markt wordt 
gebracht.

aan specifieke bepalingen in haar 
internationale handelsovereenkomsten en 
moet tevens overige beleidsmogelijkheden 
overwegen om het effect van de EU-
consumptie op het milieu in niet-EU-
landen te reduceren. Een voorbeeld van een 
dergelijke beleidsmogelijkheid zijn de 
bilaterale partnerschapsovereenkomsten 
inzake wetshandhaving, governance en 
handel in de bosbouw (FLEGT), die 
voorzien in een kader om te zorgen dat
alleen wettelijk gekapt hout vanuit de 
partnerlanden op de EU-markt wordt 
gebracht. Andere beleidsmogelijkheden 
om het effect van de EU-consumptie op 
het mondiale milieu te verminderen 
moeten ook worden onderzocht.

Or. en

Amendement 481
Eija-Riitta Korhola

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 99

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

99. De EU moet verdergaan met de 
bevordering van ecologisch verantwoorde 
bedrijfspraktijken. Ingevolge het EU-
initiatief voor maatschappelijk 
ondernemen hebben beursgenoteerde en 
grote niet-beursgenoteerde extractieve en 
primaire bosbouwondernemingen 
voortaan de verplichting om verslag te 
doen van betalingen aan overheden. Dit 
zal resulteren in een grotere transparantie 
en verantwoordingsplicht ten aanzien van 
de manier waarop natuurlijke 
hulpbronnen worden geëxploiteerd. Als 
toonaangevende aanbieder van ecologische 
goederen en diensten moet de EU mondiale 
groene normen, vrije handel in ecologische 
goederen en diensten, de verdere inzet van 
milieu- en klimaatvriendelijke 

99. De EU moet verdergaan met de 
bevordering van ecologisch verantwoorde 
bedrijfspraktijken. Als toonaangevende 
aanbieder van ecologische goederen en 
diensten moet de EU mondiale groene 
normen, vrije handel in ecologische 
goederen en diensten, de verdere inzet van 
milieu- en klimaatvriendelijke 
technologieën, de bescherming van 
investeringen en intellectuele-
eigendomsrechten en de internationale 
uitwisseling van goede praktijken 
bevorderen.
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technologieën, de bescherming van 
investeringen en intellectuele-
eigendomsrechten en de internationale 
uitwisseling van goede praktijken 
bevorderen.

Or. en

Motivering

De houtsector gebruikt hernieuwbare boshulpbronnen en is reeds onderworpen aan een 
verslagleggingsvereiste krachtens andere wetgeving en via vrijwillige systemen voor 
onafhankelijke verificatie door derden.

Amendement 482
Dan Jørgensen

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 99 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

99 bis. Grote hoeveelheden voorraden van 
verouderde pesticiden en andere 
verouderde chemische stoffen vormen een 
gevaar binnen EU-lidstaten en in de 
ENPI-landen en de Russische Federatie. 
Dit gevaar is gedeeltelijk uit de weg 
geruimd door opruimprogramma's op 
nationaal en EU-niveau, zoals in de 
Baltische Staten en Polen, maar nog niet 
alles is opgeruimd. In de ENPI-landen en 
de Russische Federatie vormen grote 
hoeveelheden een mogelijke milieuramp 
voor de burgers en voor de consumenten
in de EU die ingevoerde levensmiddelen 
nuttigen. Er moet een preventieve 
strategie worden uitgewerkt om 
voedselschandalen (zoals de nitrofeenzaak 
in Duitsland) en economische schade te 
voorkomen met behulp van een 
alomvattend regionaal opruimprogramma 
in de EU-lidstaten en in de ENPI-landen 
en de Russische Federatie. 

Or. en
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Amendement 483
Giancarlo Scottà

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 100 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

100. Om de doelmatigheid van de EU bij 
het aanpakken van regionale en mondiale 
milieu- en klimaatproblemen te vergroten, 
dient het programma te zorgen dat tegen 
2020:

100. Om de doelmatigheid van de EU bij 
het aanpakken van regionale en mondiale 
milieu- en klimaatproblemen te vergroten, 
zou het programma ervoor moeten zorgen 
dat tegen 2020:

Or. it

Amendement 484
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 100 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de resultaten van Rio+20 volledig 
geïntegreerd zijn met het buitenlandse 
beleid van de EU en de EU effectief 
bijdraagt aan de mondiale inspanningen om 
de overeengekomen verbintenissen uit te 
voeren, met inbegrip van verbintenissen op 
grond van de Rio-verdragen;

(a) de resultaten van Rio+20 volledig 
geïntegreerd zijn met het binnenlandse en 
buitenlandse beleid van de EU en de EU 
effectief bijdraagt aan de mondiale 
inspanningen om de overeengekomen 
verbintenissen uit te voeren, met inbegrip 
van verbintenissen op grond van de Rio-
verdragen;

Or. en

Amendement 485
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 100 – alinea 1 – letter c bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) de EU haar initiatieven opvoert om 
de mondiale overgang naar een 
inclusieve, groene economie te 
vergemakkelijken tegen de achtergrond 
van duurzame ontwikkeling en de 
uitroeiing van armoede, en een 
belangrijke rol speelt in het omzetten van 
internationale ambities in de 
verwezenlijking van deze doelstelling.

Or. en

Amendement 486
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 100 – alinea 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) dat er wordt gewerkt aan het aannemen 
van doelstellingen voor duurzame 
ontwikkeling, die: a) gericht zijn op 
prioritaire aspecten van een inclusieve 
groene economie en tevens ten goede 
komen aan bredere doelen op het vlak van 
duurzame ontwikkeling, zoals energie, 
water, voedselveiligheid, oceanen en 
duurzame consumptie en productie, 
alsmede overkoepelende kwesties zoals 
rechtvaardigheid, sociale inclusie, 
fatsoenlijk werk, de rechtstaat en goed 
bestuur; b) universeel toepasbaar zijn en de 
drie aspecten van duurzame ontwikkeling 
beslaan; c) worden beoordeeld aan de hand 
van en vergezeld gaan van streefcijfers en 
indicatoren; en d) samenhangen en 
geïntegreerd zijn met het 
ontwikkelingskader voor na 2015, en 
klimaatacties ondersteunen;

(a) dat er wordt gewerkt aan het aannemen 
van doelstellingen voor duurzame 
ontwikkeling, die: a) gericht zijn op 
prioritaire aspecten van een inclusieve 
groene economie en tevens ten goede 
komen aan bredere doelen op het vlak van 
duurzame ontwikkeling, zoals energie, 
water, voedselveiligheid, oceanen en 
duurzame consumptie en productie, 
alsmede overkoepelende kwesties zoals 
rechtvaardigheid, sociale inclusie, 
fatsoenlijk werk, de rechtstaat en goed 
bestuur; b) universeel toepasbaar zijn en de 
drie aspecten van duurzame ontwikkeling 
beslaan; c) worden beoordeeld aan de hand 
van en vergezeld gaan van streefcijfers en 
indicatoren, waarbij rekening wordt 
gehouden met de verschillende nationale 
omstandigheden; d) samenhangen en 
geïntegreerd zijn met het 
ontwikkelingskader voor na 2015; en e) 
samenhangen met de bestaande en alle 
toekomstige internationaal 
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overeengekomen doelstellingen over 
onder meer biodiversiteit, 
klimaatverandering, 
socialebeschermingsvloeren;

Or. en

Amendement 487
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 100 – alinea 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) dat er wordt gewerkt aan het aannemen 
van doelstellingen voor duurzame 
ontwikkeling, die: a) gericht zijn op 
prioritaire aspecten van een inclusieve 
groene economie en tevens ten goede 
komen aan bredere doelen op het vlak van 
duurzame ontwikkeling, zoals energie, 
water, voedselveiligheid, oceanen en 
duurzame consumptie en productie, 
alsmede overkoepelende kwesties zoals 
rechtvaardigheid, sociale inclusie, 
fatsoenlijk werk, de rechtstaat en goed 
bestuur; b) universeel toepasbaar zijn en de 
drie aspecten van duurzame ontwikkeling 
beslaan; c) worden beoordeeld aan de hand 
van en vergezeld gaan van streefcijfers en 
indicatoren; en d) samenhangen en 
geïntegreerd zijn met het 
ontwikkelingskader voor na 2015, en 
klimaatacties ondersteunen;

(a) dat er wordt gewerkt aan het aannemen 
van doelstellingen voor duurzame 
ontwikkeling, die: a) gericht zijn op 
prioritaire aspecten van een inclusieve 
groene economie en tevens ten goede 
komen aan bredere doelen op het vlak van 
duurzame ontwikkeling, zoals energie, 
water, voedselveiligheid, oceanen en 
duurzame consumptie en productie, 
alsmede overkoepelende kwesties zoals 
rechtvaardigheid, sociale inclusie, 
fatsoenlijk werk, de rechtstaat en goed 
bestuur; b) universeel toepasbaar zijn en de 
drie aspecten van duurzame ontwikkeling 
beslaan; c) worden beoordeeld aan de hand 
van en vergezeld gaan van streefcijfers en 
indicatoren; en d) samenhangen en 
geïntegreerd zijn met het 
ontwikkelingskader voor na 2015, en 
samenhangen met andere internationale 
verplichtingen zoals op het gebied van 
klimaatverandering en biodiversiteit;

Or. en

Amendement 488
Dan Jørgensen
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Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 100 – alinea 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) dat er wordt gewerkt aan het aannemen 
van doelstellingen voor duurzame 
ontwikkeling, die: a) gericht zijn op 
prioritaire aspecten van een inclusieve 
groene economie en tevens ten goede 
komen aan bredere doelen op het vlak van 
duurzame ontwikkeling, zoals energie, 
water, voedselveiligheid, oceanen en 
duurzame consumptie en productie, 
alsmede overkoepelende kwesties zoals 
rechtvaardigheid, sociale inclusie, 
fatsoenlijk werk, de rechtstaat en goed 
bestuur; b) universeel toepasbaar zijn en de 
drie aspecten van duurzame ontwikkeling 
beslaan; c) worden beoordeeld aan de hand 
van en vergezeld gaan van streefcijfers en 
indicatoren; en d) samenhangen en 
geïntegreerd zijn met het 
ontwikkelingskader voor na 2015, en 
klimaatacties ondersteunen;

(a) dat er wordt gewerkt aan het aannemen 
van doelstellingen voor duurzame 
ontwikkeling, die: a) gericht zijn op 
prioritaire aspecten van een inclusieve 
groene economie en tevens ten goede 
komen aan bredere doelen op het vlak van 
duurzame ontwikkeling, zoals energie, 
water, voedselveiligheid, oceanen en 
duurzame consumptie en productie, met 
inbegrip van dierenwelzijn, alsmede 
overkoepelende kwesties zoals 
rechtvaardigheid, sociale inclusie, 
fatsoenlijk werk, de rechtstaat en goed 
bestuur; b) universeel toepasbaar zijn en de 
drie aspecten van duurzame ontwikkeling 
beslaan; c) worden beoordeeld aan de hand 
van en vergezeld gaan van streefcijfers en 
indicatoren; en d) samenhangen en 
geïntegreerd zijn met het 
ontwikkelingskader voor na 2015, en 
klimaatacties ondersteunen;

Or. en

Amendement 489
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 100 – alinea 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) dat er gewerkt wordt aan een 
effectievere VN-structuur voor duurzame 
ontwikkeling door het versterken van 
UNEP overeenkomstig de resultaten van 
Rio+20, dat er tegelijkertijd gestreefd blijft 
worden naar een verhoging van de status 
van UNEP tot die van VN-agentschap, en
dat de lopende inspanningen worden 
ondersteund om de synergie tussen 

(b) dat er gewerkt wordt aan een 
effectievere VN-structuur voor duurzame 
ontwikkeling, met name het milieuaspect 
ervan, door: (a) het verder versterken van 
het Milieuprogramma van de VN (UNEP)
overeenkomstig de resultaten van Rio+20, 
voortbouwend op het besluit van de 
beheersraad van het UNEP om een 
milieuvergadering van de VN in te stellen,



AM\931429NL.doc 57/66 PE508.029v01-00

NL

multilaterale milieuovereenkomsten te 
vergroten;

terwijl er tegelijkertijd gestreefd blijft 
worden naar een verhoging van de status 
van UNEP tot die van een gespecialiseerd 
agentschap; (b) de inspanningen te 
ondersteunen om de synergie tussen 
multilaterale milieuovereenkomsten te 
vergroten, in het bijzonder met betrekking 
tot chemische stoffen, afval en 
biodiversiteit; en c) bij te dragen tot de 
waarborging van sterke en 
gezaghebbende standpunten ten bate van 
het milieu in het werk van het politiek 
forum op hoog niveau over duurzame 
ontwikkeling.

Or. en

Amendement 490
Giancarlo Scottà

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 100 – alinea 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) dat er gewerkt wordt aan een 
effectievere VN-structuur voor duurzame 
ontwikkeling door het versterken van 
UNEP overeenkomstig de resultaten van 
Rio+20, dat er tegelijkertijd gestreefd blijft 
worden naar een verhoging van de status
van UNEP tot die van VN-agentschap, en 
dat de lopende inspanningen worden 
ondersteund om de synergie tussen 
multilaterale milieuovereenkomsten te 
vergroten;

(b) dat er gewerkt wordt aan een 
effectievere VN-structuur voor duurzame 
ontwikkeling door het versterken van 
UNEP overeenkomstig de resultaten van 
Rio+20, en dat de lopende inspanningen 
worden ondersteund om de synergie tussen 
multilaterale milieuovereenkomsten te 
vergroten;

Or. it

Amendement 491
Giancarlo Scottà
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Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 100 – alinea 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) dat het effect van de diverse bronnen 
van financiering, met inbegrip van de 
mobilisatie van belastingen en 
binnenlandse middelen, private 
investeringen en nieuwe en innovatieve 
bronnen, wordt versterkt; dat er 
mogelijkheden worden gecreëerd om 
ontwikkelingsteun te gebruiken om deze 
andere financieringsbronnen te verwerven, 
zowel als onderdeel van de in Rio 
overeengekomen financieringsstrategie 
voor duurzame ontwikkeling als binnen het 
eigen beleid van de EU, met inbegrip van 
internationale verbintenissen inzake de 
financiering van klimaat- en 
biodiversiteitsmaatregelen;

(c) dat het effect van de diverse bronnen 
van financiering, met inbegrip van de 
mobilisatie van belastingen en het 
vrijmaken van binnenlandse middelen, 
private investeringen en nieuwe en 
innovatieve bronnen, wordt versterkt; dat 
er mogelijkheden worden gecreëerd om 
ontwikkelingsteun te gebruiken om deze 
andere financieringsbronnen te verwerven, 
zowel als onderdeel van de in Rio 
overeengekomen financieringsstrategie 
voor duurzame ontwikkeling als binnen het 
eigen beleid van de EU, met inbegrip van 
internationale verbintenissen inzake de 
financiering van klimaat- en 
biodiversiteitsmaatregelen;

Or. it

Amendement 492
Giancarlo Scottà

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 100 – alinea 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) dat op strategischer wijze betrekkingen 
worden onderhouden met partnerlanden, 
waarbij de aandacht uitgaat naar 
samenwerking: 1) met strategische partners 
met betrekking tot de bevordering van 
goede praktijken in binnenlands 
milieubeleid en binnenlandse wetgeving, 
en tot convergentie in multilaterale 
milieuonderhandelingen; 2) met landen die 
deel uitmaken van het Europees 
nabuurschapsbeleid met betrekking tot de 
geleidelijke aanpassing aan de 
voornaamste EU-beleidsmaatregelen en 
�wetgeving op het vlak van milieu en 

(d) dat op strategischer wijze betrekkingen 
worden onderhouden met partnerlanden, 
waarbij de aandacht uitgaat naar 
samenwerking: 1) met strategische partners 
met betrekking tot de bevordering van 
goede praktijken in binnenlands 
milieubeleid en binnenlandse wetgeving, 
en tot convergentie in multilaterale 
milieuonderhandelingen; 2) met landen die 
deel uitmaken van het Europees 
nabuurschapsbeleid met betrekking tot de 
geleidelijke aanpassing aan de 
voornaamste EU-beleidsmaatregelen en 
�wetgeving op het vlak van milieu en 
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klimaat, en tot het verbeteren van de 
samenwerking om regionale milieu- en 
klimaatproblemen aan te pakken; en 3) met 
ontwikkelingslanden teneinde hun 
inspanningen te ondersteunen om het 
milieu te beschermen, de 
klimaatverandering te bestrijden en 
natuurrampen in te perken, alsmede om 
internationale milieuverbintenissen uit te 
voeren als bijdrage aan 
armoedevermindering en duurzame 
ontwikkeling;

klimaat, en tot het verbeteren van de 
samenwerking om regionale milieu- en 
klimaatproblemen aan te pakken; en 3) met 
ontwikkelingslanden teneinde hun 
inspanningen te ondersteunen om het 
milieu te beschermen, zich aan te passen 
aan de klimaatverandering en 
natuurrampen in te perken, alsmede om 
internationale milieuverbintenissen uit te 
voeren als bijdrage aan 
armoedevermindering en duurzame 
ontwikkeling;

Or. it

Amendement 493
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 100 – alinea 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) dat op strategischer wijze betrekkingen 
worden onderhouden met partnerlanden,
waarbij de aandacht uitgaat naar 
samenwerking: 1) met strategische partners 
met betrekking tot de bevordering van 
goede praktijken in binnenlands 
milieubeleid en binnenlandse wetgeving, 
en tot convergentie in multilaterale 
milieuonderhandelingen; 2) met landen die 
deel uitmaken van het Europees 
nabuurschapsbeleid met betrekking tot de 
geleidelijke aanpassing aan de 
voornaamste EU-beleidsmaatregelen en -
wetgeving op het vlak van milieu en 
klimaat, en tot het verbeteren van de 
samenwerking om regionale milieu- en 
klimaatproblemen aan te pakken; 3) en 3) 
met ontwikkelingslanden teneinde hun 
inspanningen te ondersteunen om het 
milieu te beschermen, de 
klimaatverandering te bestrijden en 
natuurrampen in te perken, alsmede om 
internationale milieuverbintenissen uit te 

(d) dat op strategischer wijze betrekkingen 
worden onderhouden met partnerlanden,
waaronder een tijdige kennisgeving van 
het standpunt en de doelen van de EU 
voor aanvang van internationale 
conferenties en waarbij de aandacht 
uitgaat naar samenwerking: 1) met 
strategische partners met betrekking tot de 
bevordering van goede praktijken in 
binnenlands milieubeleid en binnenlandse 
wetgeving, en tot convergentie in 
multilaterale milieuonderhandelingen; 2)
met landen die deel uitmaken van het 
Europees nabuurschapsbeleid met 
betrekking tot de geleidelijke aanpassing 
aan de voornaamste EU-
beleidsmaatregelen en -wetgeving op het 
vlak van milieu en klimaat, en tot het 
verbeteren van de samenwerking om 
regionale milieu- en klimaatproblemen aan 
te pakken; 3) en 3) met 
ontwikkelingslanden teneinde hun 
inspanningen te ondersteunen om het 
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voeren als bijdrage aan 
armoedevermindering en duurzame 
ontwikkeling;

milieu te beschermen, de 
klimaatverandering te bestrijden en 
natuurrampen in te perken, alsmede om 
internationale milieuverbintenissen uit te 
voeren als bijdrage aan 
armoedevermindering en duurzame 
ontwikkeling;

Or. en

Amendement 494
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 100 – alinea 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) dat op strategischer wijze betrekkingen 
worden onderhouden met partnerlanden, 
waarbij de aandacht uitgaat naar 
samenwerking: 1) met strategische partners 
met betrekking tot de bevordering van 
goede praktijken in binnenlands 
milieubeleid en binnenlandse wetgeving, 
en tot convergentie in multilaterale 
milieuonderhandelingen; 2) met landen die 
deel uitmaken van het Europees 
nabuurschapsbeleid met betrekking tot de 
geleidelijke aanpassing aan de 
voornaamste EU-beleidsmaatregelen en -
wetgeving op het vlak van milieu en 
klimaat, en tot het verbeteren van de 
samenwerking om regionale milieu- en 
klimaatproblemen aan te pakken; en 3) met 
ontwikkelingslanden teneinde hun 
inspanningen te ondersteunen om het 
milieu te beschermen, de 
klimaatverandering te bestrijden en 
natuurrampen in te perken, alsmede om 
internationale milieuverbintenissen uit te 
voeren als bijdrage aan 
armoedevermindering en duurzame 
ontwikkeling;

(d) dat op strategischer wijze betrekkingen 
worden onderhouden met partnerlanden, 
waarbij de aandacht uitgaat naar 
samenwerking: 1) met strategische partners 
met betrekking tot de bevordering van 
goede praktijken in binnenlands 
milieubeleid en binnenlandse wetgeving, 
en tot convergentie in multilaterale 
milieuonderhandelingen; 2) met landen die 
deel uitmaken van het Europees 
nabuurschapsbeleid met betrekking tot de 
geleidelijke aanpassing aan de 
voornaamste EU-beleidsmaatregelen en -
wetgeving op het vlak van milieu en 
klimaat, en tot het verbeteren van de 
samenwerking om regionale milieu- en 
klimaatproblemen aan te pakken; en 3) met 
ontwikkelingslanden teneinde hun 
inspanningen te ondersteunen om het 
milieu te beschermen, de 
klimaatverandering te bestrijden en 
natuurrampen in te perken, alsmede om 
internationale milieuverbintenissen uit te 
voeren als bijdrage aan 
armoedevermindering en duurzame 
ontwikkeling; dat het 
wederkerigheidsbeginsel op 
handelsgebied in acht wordt genomen, en 
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met name in bilaterale 
handelsovereenkomsten;

Or. fr

Amendement 495
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 100 – alinea 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) dat er op consistenter, proactiever en 
effectiever wijze wordt deelgenomen aan 
multilaterale milieuprocessen, met inbegrip 
van de UNFCCC, de CBD en verdragen 
met betrekking tot chemische stoffen, 
alsmede overige relevante fora, zoals de 
Internationale Burgerluchtvaartorganisatie 
en de Internationale Maritieme Organisatie, 
met als doel te zorgen dat de verbintenissen 
voor 2020 worden nageleefd op EU- en 
mondiaal niveau, en overeenstemming te 
bereiken over internationale maatregelen 
die moet worden genomen in de periode na 
2020;

(e) dat er op consistenter, proactiever en 
effectiever wijze wordt deelgenomen aan 
multilaterale milieuprocessen, met inbegrip 
van de UNFCCC, de CBD en verdragen 
met betrekking tot chemische stoffen, 
alsmede overige relevante fora, zoals de 
Internationale Burgerluchtvaartorganisatie 
en de Internationale Maritieme Organisatie, 
met als doel te zorgen dat de verbintenissen 
voor 2020 worden nageleefd op EU- en 
mondiaal niveau, en overeenstemming te 
bereiken over internationale maatregelen 
die moet worden genomen in de periode na 
2020, en dat de inspanningen worden 
opgevoerd om alle belangrijke 
multilaterale milieuovereenkomsten ruim 
vóór 2020 ten uitvoer te brengen;

Or. en

Amendement 496
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 100 – alinea 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) dat er op consistenter, proactiever en 
effectiever wijze wordt deelgenomen aan 
multilaterale milieuprocessen, met inbegrip 

(e) dat er op consistenter, proactiever en 
effectiever wijze wordt deelgenomen aan 
multilaterale milieuprocessen, met inbegrip 
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van de UNFCCC, de CBD en verdragen 
met betrekking tot chemische stoffen, 
alsmede overige relevante fora, zoals de 
Internationale Burgerluchtvaartorganisatie 
en de Internationale Maritieme Organisatie, 
met als doel te zorgen dat de verbintenissen 
voor 2020 worden nageleefd op EU- en 
mondiaal niveau, en overeenstemming te 
bereiken over internationale maatregelen 
die moet worden genomen in de periode na 
2020;

van de UNFCCC, de CBD, de CITES, het 
ICRW, en verdragen met betrekking tot 
chemische stoffen, alsmede overige 
relevante fora, zoals de Internationale 
Burgerluchtvaartorganisatie en de 
Internationale Maritieme Organisatie, met 
als doel te zorgen dat de verbintenissen 
voor 2020 worden nageleefd op EU- en 
mondiaal niveau, en overeenstemming te 
bereiken over internationale maatregelen 
die moet worden genomen in de periode na 
2020;

Or. en

Amendement 497
Giancarlo Scottà

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 100 – alinea 2 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) dat ruim vóór 2020 alle belangrijke 
multilaterale milieuovereenkomsten zijn 
geratificeerd;

(f) dat alle belangrijke multilaterale 
milieuovereenkomsten zijn geratificeerd;

Or. it

Amendement 498
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 100 – alinea 2 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) dat ruim vóór 2020 alle belangrijke 
multilaterale milieuovereenkomsten zijn 
geratificeerd;

(f) dat ruim vóór 2020 alle belangrijke 
multilaterale milieuovereenkomsten zijn 
geratificeerd zolang zij geen substantiële
afbreuk doen aan het Europese 
concurrentievermogen;

Or. fr
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Amendement 499
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 100 – alinea 2 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) dat het milieueffect wordt beoordeeld 
in een mondiale context van EU-
consumptie van voedings- en niet-
voedingsgrondstoffen en van mogelijke 
antwoorden in dat opzicht.

(g) dat het milieueffect wordt beoordeeld 
in een mondiale context van EU-
consumptie van voedings- en niet-
voedingsgrondstoffen en van mogelijke 
antwoorden in dat opzicht en dat de 
noodzakelijke beleidsmaatregelen worden 
getroffen om de bevindingen van 
dergelijke beoordelingen aan te pakken.

Or. en

Amendement 500
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 100 – alinea 2 – letter g – punt i (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) ondersteuning van de invoering en de 
verdere ontwikkeling van regelingen voor 
de handel in emissierechten wereldwijd en 
toestaan dat deze regelingen 
interregionaal gekoppeld worden.

Or. en

Motivering

Het ontwikkelen en aan elkaar koppelen van regionale regelingen voor de handel in 
emissierechten helpt de gevolgen van klimaatverandering te verzachten en groene innovatie te 
bevorderen, terwijl de koolstofprijs stabieler wordt gemaakt, er een gelijk internationaal 
speelveld wordt verkregen en mondiale samenwerking op het gebied van klimaatverandering 
wordt gesteund.
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Amendement 501
Erik Bánki

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 101

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

101. De Commissie zorgt ervoor dat de 
uitvoering van het programma wordt 
gemonitord in de context van het 
periodieke monitoringsproces van de 
Europa 2020-strategie. Vóór 2020 wordt 
een evaluatie van het programma verricht, 
in het bijzonder op basis van het verslag 
over de toestand van het milieu van het 
Europees Milieuagentschap (EMA).

101. Er moet een alomvattende 
monitoringmethode worden opgezet om de 
vorderingen te meten die worden gemaakt 
ten aanzien van het verwezenlijken van de 
9 prioritaire doelstellingen, waaronder 
mijlpalen en voortdurende monitoring 
gedurende de uitvoering van het 
programma. Daarnaast zorgt de 
Commissie ervoor dat de uitvoering van 
het programma ook wordt gemonitord in 
de context van het periodieke 
monitoringsproces van de Europa 2020-
strategie. Vóór 2020 wordt een evaluatie 
van het programma verricht, in het 
bijzonder op basis van het verslag over de 
toestand van het milieu van het Europees 
Milieuagentschap (EMA).

Or. en

Amendement 502
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 101

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

101. De Commissie zorgt ervoor dat de 
uitvoering van het programma wordt 
gemonitord in de context van het 
periodieke monitoringsproces van de 
Europa 2020-strategie. Vóór 2020 wordt 
een evaluatie van het programma verricht, 
in het bijzonder op basis van het verslag 
over de toestand van het milieu van het 
Europees Milieuagentschap (EMA).

101. De Commissie zorgt ervoor dat de 
uitvoering van het programma wordt 
gemonitord in de context van het 
periodieke monitoringsproces van de 
Europa 2020-strategie. Vóór 2020 wordt 
een evaluatie van het programma verricht, 
in het bijzonder op basis van het verslag 
over de toestand van het milieu van het 
Europees Milieuagentschap (EMA). De 
Commissie zal op tweejaarlijkse basis 
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verslag uitbrengen aan het Parlement 
over de vorderingen van het 
milieuactieprogramma.

Or. en

Motivering

Teneinde de doeltreffende uitvoering van dit milieuactieprogramma te garanderen, dienen om 
de twee jaar voortgangsverslagen te worden voorgelegd aan het Parlement.

Amendement 503
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 102

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

102. De indicatoren die worden gebruikt 
om de vooruitgang op weg naar de 
verwezenlijking van de prioritaire 
doelstellingen te monitoren, omvatten ook 
die welke door het EMA worden gebruikt 
om de toestand van het milieu te 
beoordelen, alsmede die welke worden 
gebruikt om de uitvoering van bestaande 
milieu- en klimaatgerelateerde 
doelstellingen en -wetgeving, met inbegrip 
van klimaat- en energiedoelstellingen, 
biodiversiteitsdoelstellingen en mijlpalen 
voor hulpbronnenefficiëntie, te monitoren. 
In de context van het stappenplan voor een 
efficiënt hulpbronnengebruik worden in 
overleg met belanghebbende partijen 
aanvullende indicatoren ontwikkeld om de 
algehele vooruitgang naar een 
hulpbronnenefficiënte Europese economie 
en samenleving te meten, alsmede de 
bijdrage daarvan aan de welvaart en het 
welzijn.

102. De indicatoren die worden gebruikt 
om de vooruitgang op weg naar de 
verwezenlijking van de prioritaire 
doelstellingen te monitoren, omvatten ook 
die welke door het EMA worden gebruikt 
om de toestand van het milieu te 
beoordelen, alsmede die welke worden 
gebruikt om de uitvoering van bestaande 
milieu- en klimaatgerelateerde 
doelstellingen en -wetgeving, met inbegrip 
van klimaat- en energiedoelstellingen, 
biodiversiteitsdoelstellingen en 
voorgestelde mijlpalen voor 
hulpbronnenefficiëntie, te monitoren. In de 
context van het stappenplan voor een 
efficiënt hulpbronnengebruik worden in 
overleg met belanghebbende partijen 
aanvullende indicatoren ontwikkeld om de 
algehele vooruitgang naar een 
hulpbronnenefficiënte Europese economie 
en samenleving te meten, alsmede de 
bijdrage daarvan aan de welvaart en het 
welzijn.

Or. en
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