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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerptekst

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen op de ontwerptekst worden in 
vet cursief aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing 
voor de technische diensten en betreft passages in de ontwerptekst waarvoor 
een correctie wordt voorgesteld met het oog op de uiteindelijke tekst 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.

In de koptekst van een amendement op een bestaande tekst, waarvoor in de 
ontwerptekst wijzigingen worden voorgesteld, wordt op respectievelijk de 
derde en vierde regel verwezen naar de bestaande tekst en naar de bepaling in 
kwestie. Tekstdelen die worden overgenomen uit een bepaling van een 
bestaande tekst die in de ontwerptekst niet is gewijzigd, maar door het 
Parlement wordt geamendeerd, worden in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven: [...]. 
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad inzake een 
nieuw algemeen milieuactieprogramma voor de Europese Unie voor de periode tot en 
met 2020: "Goed leven, binnen de grenzen van onze planeet"
(COM(2012)0710 – C7-0392/2012 – 2012/0337(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2012)0710),

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 192, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van 
de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is 
ingediend (C7-0184/2012),

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van.…1,

– gezien het advies van het Comité van de Regio's van …2,

– gezien artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
en het advies van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling (A7-0000/2013),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement 1

Voorstel voor een besluit
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) In de resolutie van het Europees 

                                               
1 PB C ...van 
2 PB C ...van 
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Parlement van 20 april 2012 over de 
herziening van het zesde 
milieuactieprogramma en vaststelling van 
prioriteiten voor het zevende 
milieuactieprogramma – Een beter milieu 
voor een beter bestaan is gewezen op drie 
prioriteiten waarop het nieuwe 
programma moet worden gebaseerd:
implementatie en versterking, integratie 
en internationale dimensie. 

Or. fr

Amendement 2

Voorstel voor een besluit
Overweging 5 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 ter) In het verslag van het Europees 
Milieuagentschap over het milieu in 
Europa – stand van zaken en 
vooruitzichten 2010 wordt opgemerkt dat 
er nog belangrijke uitdagingen op 
milieugebied blijven bestaan die 
ingrijpende gevolgen zouden kunnen 
hebben, indien niets wordt ondernomen 
om deze aan te pakken.

Or. fr

Amendement 3

Voorstel voor een besluit
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

kader wordt gecreëerd ter bevordering van 
investeringen en groei.. Het nieuwe 
programma moet voortbouwen op de 
beleidsinitiatieven van de Europa 2020-
strategie, met inbegrip van het klimaat- en 
energiepakket van de EU, de routekaart 
voor een koolstofarme economie in 2050, 
de EU-strategie voor biodiversiteit tot 
2020, het stappenplan voor een efficiënt 
hulpbronnengebruik in Europa en het 
vlaggenschipinitiatief Innovatie-Unie.

Or. fr

Amendement 4

Voorstel voor een besluit
Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) De Unie heeft zich ten doel 
gesteld dat er uiterlijk tot 2030 op 
wereldschaal geen bosareaal meer 
verloren mag gaan en dat van 2008 tot 
2020 de bruto-ontbossing in de tropen met 
ten minste 50% moet worden gereduceerd 
ten opzichte van het huidige niveau.
_______________
1 2912de zitting van de Raad Milieu van 
4.12.2008

Or. fr

Amendement 5

Voorstel voor een besluit
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Biodiversiteitsverlies en de 
achteruitgang van ecosystemen in de Unie 

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

hebben ingrijpende gevolgen voor het 
milieu en het welzijn van de mens en zijn 
kostbaar voor de samenleving als geheel, in 
het bijzonder voor economische actoren in 
sectoren die rechtstreeks afhankelijk zijn 
van ecosysteemdiensten. De bedreigingen 
voor de biodiversiteit spelen eveneens een 
cruciale rol bij de verantwoordelijkheid 
van de Unie ten opzichte van de 
ultraperifere gebieden en overzeese 
landen en gebiedsdelen die de "hot spots" 
van biodiversiteit 1zijn, alsook ten opzichte 
van de rest van de wereld, als het gaat om 
het achterlaten van een Europese 
ecologische voetafdruk buiten de grenzen 
van de Unie. 
_______________
1 "Hot spots" zijn geografische gebieden 
waar de biodiversiteit wordt bedreigd. De 
ultraperifere gebieden en de overzeese 
landen en gebiedsdelen herbergen 70% 
van de Europese biodiversiteit en meer 
inheemse soorten dan het gehele 
Europese continent als geheel.

Or. fr

Amendement 6

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Motivering

De verwijzing naar dit waardeconcept past in de logica van de strategie van de Unie ten 
behoeve van de biodiversiteit voor de periode tot en met 2020. Overeenkomstig de conclusies 
van de Raad Milieu van maart 2010 : "moet de biodiversiteit van de Europese Unie en de 
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ecosysteemdiensten die daaruit voortkomen - haar natuurlijk kapitaal - uiterlijk in 2050 naar 
behoren zijn hersteld en zijn beschermd en getaxeerd, wegens de intrinsieke waarde van 
biodiversiteit en wegens de essentiële bijdrage ervan aan het menselijk welzijn en de 
economische voorspoed, en om aldus te ontkomen aan de catastrofale veranderingen die door 
verlies aan biodiversiteit worden teweeggebracht"; Horizontaal amendement voor de gehele 
tekst.

Amendement 7

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Unie en haar lidstaten zijn 
verantwoordelijk voor het halen van de in 
dit programma opgenomen prioritaire 
doelstellingen. Zij streven naar een 
coherente benadering om de genoemde 
problemen aan te pakken. Actie wordt 
ondernomen overeenkomstig het beginsel
van subsidiariteit en op het meest passende 
niveau om de in dit programma genoemde 
prioritaire doelstellingen en bijbehorende 
resultaten te verwezenlijken.

1. De Unie en haar lidstaten zijn 
verantwoordelijk voor het halen van de in 
dit programma opgenomen prioritaire 
doelstellingen. Zij streven naar een 
coherente benadering om de genoemde 
problemen aan te pakken. Actie wordt 
ondernomen overeenkomstig de beginselen 
van bevoegdheidstoedeling, subsidiariteit 
en evenredigheid en op het meest passende 
niveau om de in dit programma genoemde 
prioritaire doelstellingen en bijbehorende 
resultaten te verwezenlijken.

Or. fr

Amendement 8

Voorstel voor een besluit
Bijlage – paragraaf 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

Or. fr

Amendement 9

Voorstel voor een besluit
Bijlage – paragraaf 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

11. Deze omslag vereist de volledige 
integratie van milieukwesties met overige 
beleidsterreinen, zoals energie, transport, 
landbouw, visserij, economie en industrie, 
onderzoek en innovatie, werkgelegenheid 
en sociaal beleid. Het doel moet zijn om tot 
een coherente, gezamenlijke aanpak te 

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

moet zijn om tot een coherente, 
gezamenlijke aanpak te komen. Actie 
binnen de EU moet worden aangevuld met 
verbeterde mondiale actie en 
samenwerking met buurlanden om 
gemeenschappelijke problemen op te 
lossen.

Or. fr

Amendement 10

Voorstel voor een besluit
Bijlage – paragraaf 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

18. Ondanks de aanzienlijke inspanningen 
tot nu toe zal de doelstelling op grond van 
de kaderrichtlijn water om in 2015 een 
“goede milieutoestand” te bereiken, 
waarschijnlijk slechts voor 53 % van de 
oppervlaktewaterlichamen in de EU 
worden gehaald. De doelstelling van de 
kaderrichtlijn mariene strategie om in 2020 
een “goede milieutoestand” te bereiken, 
blijft eveneens onder grote druk staan, 
onder andere als gevolg van de
aanhoudende door de mens 
teweeggebrachte bedreigingen, zoals de 
overbevissing, de verontreiniging (met 
inbegrip van geluidsoverlast onder water)
en de aanwezigheid van zwerfvuil in zee in 
combinatie met de gevolgen van de 
opwarming van de aarde 
(oceaanverzuring). En al heeft het EU-
beleid inzake luchtvervuiling en industriële 
emissies bijgedragen aan het verminderen 
van vele vormen van vervuiling, de 
ecosystemen hebben nog steeds te lijden 
van overmatige stikstofdepositie en 
ozonvervuiling in verband met emissies 
van transport, intensieve landbouw en 
stroomopwekking. 
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Or. fr

Amendement 11

Voorstel voor een besluit
Bijlage – paragraaf 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

18 bis. Voor wat betreft de 
landbouwsector is het potentieel tot 
vermindering van broeikasgassen zeer 
groot en duidelijk onderbenut. Om 
verandering te brengen in de 
landbouwpraktijken teneinde de impact 
van de sector op klimaatverandering te 
beperken is een fase van voorlichting en 
bewustmaking vereist alsook economische 
begeleiding in dezen. De instrumenten 
zijn weliswaar voorhanden, doch de 
toepassing ervan stuit op IT- en 
methodologische obstakels die moeten 
worden weggenomen. 

Or. fr

Amendement 12

Voorstel voor een besluit
Bijlage – paragraaf 18 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

18 ter. Voorts heeft de sector van het 
landgebruik, verandering in landgebruik 
en bosbouw (LULUCF), die met name de 
activiteiten van het beheer van 
landbouwgronden omvat, de bijzondere 
eigenschap de enige koolstofbekkensector 
door zijn opslagcapaciteit te zijn. De 
vaststelling van een geharmoniseerd 
wetgevingskader op Europees niveau met 
de op deze sector toepasselijke 
boekhoudkundige regels conform de ter 
zake aangenomen besluiten in het kader 



PR\928464NL.doc 13/60 PE506.123v01-00

NL

van het Raamverdrag van de Verenigde 
Naties inzake klimaatverandering 
(UNFCCC) is een eerste stap op weg naar 
de integratie ervan in de door de Unie 
aangegane verbintenissen in de strijd 
tegen klimaatverandering. 

Or. fr

Amendement 13

Voorstel voor een besluit
Bijlage – paragraaf 18 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

18 quater. Door de vergroening van het 
GLB zal de opslagcapaciteit van 
landbouwgrond kunnen worden 
uitgebreid en kunnen de 
milieudoelstellingen in ruimere zin, zoals 
het behoud van de biodiversiteit en de 
verbetering van de kwaliteit van water en 
bodem, worden verwezenlijkt. 

Or. fr

Amendement 14

Voorstel voor een besluit
Bijlage – paragraaf 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

19. Voor het beschermen, behouden en 
verbeteren van het natuurlijk kapitaal van 
de EU is het daarom vereist dat de 
problemen worden aangepakt bij de bron, 
onder andere door betere integratie van de 
doelstellingen inzake natuurlijk kapitaal 
met overige beleidsmaatregelen, om zo 
voor coherente beleidsmaatregelen te 
zorgen en aanvullende voordelen te 
genereren. De vergroenende aspecten die 

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

vergroenende aspecten die zijn opgenomen 
in de hervormingsvoorstellen van de 
Commissie, met name voor het landbouw-, 
visserij- en cohesiebeleid van de EU, zijn 
bedoeld om deze doelstellingen kracht bij 
te zetten en worden ondersteund door 
voorstellen ter vergroening van de EU-
begroting uit hoofde van het meerjarig
financieel kader 2014-2020 (MFK). 
Middels de vergroening van het GLB 
worden tevens de milieuvriendelijke 
landbouwpraktijken gewasdiversificatie, 
bescherming van blijvend grasland en 
weiland, agrobosbouw en de invoering en 
instandhouding van ecologisch 
waardevolle landbouw- en bosgebieden 
bevorderd. 

Or. fr

Motivering

De schrapping van de verwijzing naar de kaderrichtlijn water is conform de uitslag van de 
stemming over het GLB in de Commissie AGRI op 23 en 24 januari 2013. Het uiteenlopende 
karakter van de nationale omzettingsmaatregelen maakt integratie van de kaderrichtlijn 
water in de voorwaarden van het toekomstig GLB onmogelijk. Er moet worden gezocht naar 
basis-- en vergroeningsmaatregelen die duidelijk te identificeren en toe te passen zijn 
teneinde de hulpbron water te beschermen. De drie groene maatregelen die de Commissie 
met enige flexibiliteit voorstelt gaan in die richting.

Amendement 15

Voorstel voor een besluit
Bijlage – paragraaf 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

20. Omdat de maritieme sector tal van 
economische mogelijkheden biedt, van 
visserij, scheepvaart en aquacultuur tot 

20. Voor wat betreft het mariene milieu 
heeft de Unie een zeer grote 
verantwoordelijkheid, met name omdat zij 
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grondstoffen, offshore-energie en mariene 
biotechnologie, moet ervoor worden 
gezorgd dat de exploitatie van het mariene 
milieu verenigbaar is met de 
instandhouding en het duurzame beheer 
van de mariene en kustecosystemen.

dankzij de Europese overzeese 
gebiedsdelen in het bezit van het grootste 
maritieme gebied ter wereld is. Omdat de 
maritieme sector tal van economische 
mogelijkheden biedt, van visserij, 
scheepvaart en aquacultuur tot 
grondstoffen, offshore-energie en mariene 
biotechnologie, moet ervoor worden 
gezorgd dat de exploitatie van het mariene 
milieu verenigbaar is met de 
instandhouding en het duurzame beheer 
van de mariene en kustecosystemen. Het 
mariene milieu lijdt bovendien onder een 
chronische beschermingsachterstand, 
aangezien het mariene milieunetwerk 
Natura 2000 dat in 20121 had moeten zijn 
voltooid nog steeds niet ecologisch 
coherent noch operationeel is. De 
inspanningen van de lidstaten tot 
uitbreiding van het Natura 2000-netwerk 
in zee op basis van bestaande 
wetenschappelijke kennis en de 
tenuitvoerlegging van programma's ter 
verwerving van wetenschappelijke kennis 
op zee om het netwerk te voltooien zijn 
weliswaar veelbelovend, doch moeten 
worden voortgezet. De doeltreffendheid 
van het beheer van mariene gebieden 
dient te worden verbeterd, met name in de 
Middellandse Zee.
_______________
1 COM(2006)0216 van 22.5.2006.

Or. fr

Amendement 16

Voorstel voor een besluit
Bijlage – paragraaf 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

23. Om de grootste druk als gevolg van 
menselijk gedrag op het land, de bodem en 
overige ecosystemen in Europa te 

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

verminderen, wordt er actie ondernomen 
om te zorgen dat bij de besluitvorming 
inzake landgebruik op alle relevante 
niveaus voldoende rekening wordt 
gehouden met de milieueffecten, alsmede 
met de sociale en economische gevolgen. 
In de conclusies van de Rio+20-top wordt 
opgeroepen tot “een wereld zonder 
landdegradatie”. De EU en haar lidstaten 
moeten dringend gaan nadenken over hoe 
zij zo goed mogelijk binnen hun 
respectieve bevoegdheden een dergelijke 
verbintenis in de praktijk kunnen brengen.
Met inachtneming van het 
subsidiariteitsbeginsel en gelet op de 
verscheidenheid aan momenteel op 
nationaal niveau aangehouden opties ter 
bescherming van de bodem, worden de 
lidstaten verzocht in het bij de 
thematische strategie voor 
bodembescherming vastgestelde kader, 
nationale strategieën uit te werken voor 
bodembescherming alsook voor een 
methodologie voor de beoordeling van de 
gevaren teneinde de prioritaire 
verontreinigde plaatsen te identificeren. 
Voorts moet de uitwisseling van kennis en 
ervaringen tussen de lidstaten worden 
bevorderd. Ook zullen er doelen worden 
gesteld voor duurzaam land- en 
bodemgebruik.

Or. fr

Amendement 17

Voorstel voor een besluit
Bijlage – paragraaf 26 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 18

Voorstel voor een besluit
Bijlage – paragraaf 26 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 19

Voorstel voor een besluit
Bijlage – paragraaf 26 – alinea 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(g) bossen en de daardoor geleverde 
diensten zijn beschermd en worden 
duurzaam beheerd en hun weerbaarheid 
tegen klimaatverandering, branden, 
stormen en parasitaire besmetting is 
verbeterd. 

Or. fr

Amendement 20

Voorstel voor een besluit
Bijlage – paragraaf 26 – alinea 1 – letter g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g bis) de burgers van de Unie spelen een 
actieve rol bij de bescherming, het 
behoud, de verbetering en de optimale 
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benutting van het natuurlijk kapitaal.

Or. fr

Amendement 21

Voorstel voor een besluit
Bijlage – paragraaf 26 – alinea 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 22

Voorstel voor een besluit
Bijlage – artikel 26 – alinea 2 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(g) ontwikkeling en uitvoering van een 
nieuwe EU-strategie voor de bossen, 
waarin de diverse exploitatievormen en 
voordelen van bossen aan de orde worden 
gesteld en die bijdraagt aan een meer 
strategische benadering van de 
bescherming en verbetering van bossen in 
het kader waarvan de vereisten van 
duurzaamheid en concurrentievermogen 
van de Europese bosbouwsector 
samengaan;.
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Or. fr

Amendement 23

Voorstel voor een besluit
Bijlage – paragraaf 26 – alinea 2 – letter g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g bis) verbetering van de communicatie 
over het milieubeleid van de Unie met de 
burger, bevordering van het onderricht in 
milieubescherming in de onderwijsstelsels 
van de lidstaten en ondersteuning van 
burgerinitiatieven. 

Or. fr

Amendement 24

Voorstel voor een besluit
Bijlage – paragraaf - 27 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- 27. De Europa 2020-strategie is erop 
gericht duurzame groei te bevorderen 
door prioriteit te geven aan een 
koolstofarme economie die efficiënter 
gebruik maakt van de hulpbronnen en 
competitiever is via twee 
vlaggenschipinitiatieven waarbij de 
milieuambities en de doelstellingen van 
het industriebeleid samengaan: "Efficiënt 
gebruik van hulpbronnen" en "Een 
geïntegreerd industriebeleid in een tijd 
van mondialisering"1.
_______________
1 COM(2010)0614 van 28.10.2010. 

Or. fr
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Amendement 25

Voorstel voor een besluit
Bijlage – paragraaf 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 26

Voorstel voor een besluit
Bijlage – paragraaf 27 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

27 bis. Het vlaggenschipinitiatief "Een 
geïntegreerd industriebeleid in een tijd 
van mondialisering" is er daarentegen op 
gericht een industriebeleid te ontwikkelen 
dat bedrijven en met name het MKB helpt 
bij de overgang naar een koolstofarme 
economie en het versterken van hun 
concurrentievermogen. Om een en ander 
te bereiken moet de Unie innovatie en 
industriële ontwikkeling bevorderen 
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dankzij slimme milieuwetgeving1, 
gebaseerd op effectbeoordeling, de 
beoordeling van bestaand beleid 
("kwaliteitsbalans") en onderzoek naar 
de gevolgen voor de concurrentiepositie2.
_______________
1 COM (2012)0746 van 12.12.2012 
"Gezonde EU-regelgeving".
2 SEC (2012)0091 van 27.1.2012 
"Operational guidance for assessing 
impacts on sectoral competitiveness 
within the Commission Impact 
Assessment system". 

Or. fr

Amendement 27

Voorstel voor een besluit
Bijlage – paragraaf 29 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

wereldwijd reeds voorop als het gaat om 
recycling en energie-efficiëntie en moeten 
worden aangemoedigd de groei van de 
mondiale vraag te baat te nemen, daarbij 
gesteund door het actieplan voor eco-
innovatie. Zo is de verwachting dat alleen 
al de Europese sector energie uit 
hernieuwbare bronnen tegen 2020 meer 
dan 400 000 nieuwe banen zal creëren. 

Or. fr

Amendement 28

Voorstel voor een besluit
Bijlage – paragraaf 29 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

29 bis. Om deze doelstelling te bereiken 
moet de Unie de noodzakelijke 
voorwaarden voor de ontwikkeling van 
eco-industrieën scheppen en in stand 
houden, met name door hen een 
duurzame voorziening in grondstoffen te 
waarborgen1.
_______________
1 COM(2011)0025 van 2.2.2011 
"Grondstoffen en grondstoffenmarkten: 
uitdagingen en oplossingen".

Or. fr

Amendement 29

Voorstel voor een besluit
Bijlage – paragraaf 29 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

29 ter. Daarnaast zal het "partnerschap 
voor een sterkere Europese industrie" 
investeringen en innovatie bespoedigen op 
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zes groene-economiemarkten: 
geavanceerde schone 
fabricagetechnologieën, 
sleuteltechnologieën, producten op 
biobasis, duurzame bouw en grondstoffen, 
schone voertuigen en vaartuigen, en 
slimme netwerken1.
_______________
1 COM(2012)0582 van 10.10.2012 "Een 
sterkere Europese industrie om bij te 
dragen tot groei en economisch herstel: 
Actualisering van de mededeling over het 
industriebeleid"

Or. fr

Amendement 30

Voorstel voor een besluit
Bijlage – paragraaf 29 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

29 quater. Overigens zal het nieuwe 
beleidskader voor het toerisme in Europa 
de ontwikkeling van een duurzaam 
toerisme in de hand werken dat het 
concurrentievermogen en het 
groeipotentieel van deze sector zal 
versterken1.
_______________
1 COM(2010)0352 van 30.6.2010 
"Europa, toeristische topbestemming in 
de wereld – een nieuw beleidskader voor 
het toerisme in Europa"

Or. fr
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Amendement 31

Voorstel voor een besluit
Bijlage – paragraaf 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

30. Om de voor 2020 vastgestelde 
mijlpalen te bereiken en tegen 2050 een 
concurrerende koolstofarme economie te 
hebben opgebouwd, is het essentieel dat 
het EU-klimaat- en energiepakket volledig 
wordt uitgevoerd. Al ligt de EU momenteel 
op koers om de interne emissies van 
broeikasgassen met 20 % te verlagen ten 
opzichte van het niveau van 1990, het 
behalen van de doelstelling voor energie-
efficiëntie van 20 % eist nog veel snellere 
verbeteringen van de efficiëntie. De 
nieuwe richtlijn energie-efficiëntie zal in 
dit opzicht naar verwachting een 
belangrijke bijdrage leveren. Dit is ook van 
belang in het licht van de nog altijd 
groeiende vraag naar energie. Energie-
efficiëntie en een doeltreffend gebruik van 
de hulpbronnen dienen ook samen te 
gaan. Het is met name van belang 
rekening te houden met het lopende debat 
over de conflicten tussen landgebruik voor 
voedsel en voor biobrandstoffen. Voorts is 
het van essentieel belang ervoor te zorgen 
dat de hulpbron hout, met inbegrip van
biomassa voor energiedoeleinden, 
duurzaam wordt beheerd en zo 
doeltreffend mogelijk wordt gebruikt, een 
en ander met inachtneming van de 
kenmerken en de economische 
ontwikkeling van de verschillende vormen 
van gebruik van deze hulpbron. 

Or. fr
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Amendement 32

Voorstel voor een besluit
Bijlage – paragraaf 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

33. Ook moeten er stappen worden 
genomen om de ecologische prestaties van 
goederen en diensten op de EU-markt over 
de gehele levensduur ervan te verbeteren 
aan de hand van maatregelen om het 
aanbod van ecologisch duurzame 
producten te vergroten en een aanzienlijke 
verschuiving van de consumentenvraag 
naar deze producten te stimuleren. Dit kan 
worden bereikt door een evenwichtige mix 
van stimulerende maatregelen voor 
consumenten en bedrijven, met inbegrip 
van kmo’s, marktconforme instrumenten, 
en regelgeving ter vermindering van de 
milieueffecten van hun activiteiten en 
producten. In deze context is het van 
belang dat op Europees en nationaal 
niveau een gunstig kader wordt gecreëerd 
om de KMO's die de meerderheid van de 
bedrijven van de Unie uitmaken, in de 
gelegenheid te stellen hun ecologische 
prestaties te verbeteren1. In dit kader 
zouden onder meer specifiek voor de 
KMO's bestemde 
bewustmakingscampagnes en 
programma's voor technische/financiële 
ondersteuning moeten worden opgezet. 
Bestaande productwetgeving, zoals de 
richtlijn inzake ecologisch ontwerp, de 
richtlijn inzake energie-etikettering en de 
verordening betreffende het ecolabel, 
worden herzien ten einde tot een 
vereenvoudigde, uniforme en complete 
eco-aanduiding en optimalisering van de 
verpakkingen te komen en de 
milieuprestaties en hulpbronnenefficiëntie 
van producten gedurende de gehele 
levenscyclus ervan te verbeteren en zo een 
coherent wetgevingskader voor duurzame 
productie en consumptie in de EU 
waarborgen en de ondernemingen en de 
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burgers meer verantwoordelijkheidsbesef 
bijbrengen. Er moet naar een 
geharmoniseerde Europese methode voor 
de berekening van de milieuvoetafdruk 
van producten worden gezocht.
_______________
1Overeenkomstig beginsel IX van de 
Small Business Act voor Europa "Het 
MKB in staat stellen in te spelen op 
uitdagingen op milieugebied", 
COM(2008)0394 van 19.6.2008.

Or. fr

Amendement 33

Voorstel voor een besluit
Bijlage – paragraaf 35

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

35. Om een kader vast te stellen voor 
maatregelen ter verbetering van andere 
aspecten van hulpbronnenefficiëntie dan 
broeikasgasemissies en energie, moeten 
doelstellingen worden geformuleerd voor 
de vermindering van het algehele 
milieueffect van consumptie, met name in 
de voedsel-, woning- en 
mobiliteitssectoren. Gezamenlijk zijn deze 
sectoren verantwoordelijk voor bijna 80 % 
van het milieueffect van consumptie. In de 
conclusies van Rio+20 wordt de noodzaak 
erkend om het voedselverlies na de oogst 
en overige vormen van voedselverlies en -
verspilling in de hele 
voedselvoorzieningsketen aanzienlijk te 
beperken. Voorts zal het noodzakelijk zijn 
het milieueffect te beoordelen en te 
beperken van de consumptie in de EU van 
producten en grondstoffen die de 
ontbossing buiten de Unie kunnen doen 
toenemen en de bossen aldaar verder 
kunnen aantasten, teneinde de 
klimaatdoelstellingen te bereiken1.
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_______________
1 Het gaat hier meer in het bijzonder om 
de consumptie van ingevoerde 
voedingsmiddelen en non-foodproducten 
zoals vlees, sojabonen, palmolie, 
metaalertsen, waarvoor de vereiste van 
duurzaamheid niet in acht wordt 
genomen. Zie COM (2008)0645 van 
17.10.2008 "De uitdagingen van 
ontbossing en aantasting van bossen 
aangaan om de klimaatverandering en het 
verlies aan biodiversiteit aan te pakken". 

Or. fr

Amendement 34

Voorstel voor een besluit
Bijlage – paragraaf 38 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

38. Om van afval een hulpbron te maken, 
zoals wordt bepleit in het stappenplan voor 
een efficiënt hulpbronnengebruik, moet de 
EU-wetgeving in de gehele EU volledig 
worden uitgevoerd. Daarbij moet de 
afvalhiërarchie strikt worden toegepast en 
moeten verschillende vormen van afval 
worden betrokken. Verder zijn er 
aanvullende inspanningen, bijvoorbeeld ter 
preventie (met name van 
voedselverspilling) vereist voor: het 
verminderen van de hoeveelheid afval ten 
opzichte van het BNP, de geleidelijke 
omschakeling voor recyclebare en 
composteerbare afvalstoffen van 
verwijdering op recycling en 
terugwinning, met een adequate planning 
voor de ontwikkeling van alternatieve 
infrastructuren voor recycling en 
terugwinning, het bevorderen van 
hoogwaardige recycling en het 
ontwikkelen van markten voor secundaire 
grondstoffen. Gevaarlijk afval moet 
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moeten marktconforme instrumenten die 
preventie, recycling en hergebruik 
bevoordelen, veel stelselmatiger in de 
gehele EU worden toegepast. De barrières 
ten aanzien van recyclingactiviteiten op de 
eengemaakte markt van de EU moeten 
worden weggenomen en de bestaande 
doelstellingen voor preventie, hergebruik, 
recycling, terugwinning en vervanging van 
stortplaatsen moeten worden herzien 
teneinde te komen tot een 
‘kringloopeconomie’, met een 
stroomafwaarts gebruik van hulpbronnen 
en een hoeveelheid restafval die dicht bij 
nul ligt. 

zodanig worden beheerd dat de 
aanzienlijke schadelijke effecten voor de 
volksgezondheid en het milieu worden 
geminimaliseerd, zoals overeengekomen 
op de Rio+20-top. Om dit te bereiken 
moeten een adequate combinatie van 
instrumenten met economische 
stimulansen, marktconforme instrumenten, 
regelingen en een planning van 
afvalbeheerinfrastructuren om preventie, 
recycling en hergebruik te bevoordelen, 
veel stelselmatiger in de gehele EU worden 
toegepast, na een milieueffectbeoordeling 
en een kosten-batenanalyse. Bijzondere 
aandacht dient te worden besteed aan de 
minst geavanceerde lidstaten op dit gebied 
teneinde hun prestaties alsook de 
tenuitvoerlegging van het acquis van de 
Unie ter zake van afvalstoffen te 
verbeteren. De barrières ten aanzien van 
recyclingactiviteiten op de eengemaakte 
markt van de EU moeten worden 
weggenomen en de bestaande 
doelstellingen voor preventie, hergebruik, 
recycling, terugwinning en vervanging van 
stortplaatsen moeten worden herzien 
teneinde te komen tot een 
‘kringloopeconomie’, met een 
stroomafwaarts gebruik van hulpbronnen 
en een hoeveelheid brutorestafval die dicht 
bij nul ligt. 

Or. fr

Motivering

L'interdiction générale de mise en décharge avant fin 2020 n'est pas réaliste et produirait un 
effet de découragement. Réduire significativement, dans un contexte de statistiques 
améliorées, constitue une voie de progrès véritable. Pour mesurer les progrès d’un pays en 
termes de réduction des déchets, il est nécessaire d’envisager la production de déchets au vu 
de la croissance économique et du PNB. Il convient donc d'introduire la notion de découplage 
de la croissance des déchets par rapport à celle du PNB. Les déchets résiduels bruts 
désignent les déchets sans traitement/prétraitement/tri préalable.
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Amendement 35

Voorstel voor een besluit
Bijlage – paragraaf 41 – alinea 1 – letter d 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) afval op veilige wijze wordt beheerd als 
hulpbron, de hoeveelheid afval per hoofd 
van de bevolking in absolute zin afneemt, 
energieterugwinning beperkt blijft tot 
niet-recyclebare materialen, en de storting 
van recyclebare en composteerbare 
materialen effectief is uitgebannen;

(d) afval op veilige wijze wordt beheerd als 
hulpbron en teneinde schade aan het 
milieu en voor de gezondheid te 
voorkomen, de hoeveelheid afval ten 
opzichte van het BNP afneemt, de 
recyclebare en composteerbare 
afvalstoffen geleidelijk niet langer worden 
verwijderd, maar worden gerecycled en 
teruggewonnen; 

Or. fr

Amendement 36

Voorstel voor een besluit
Bijlage – paragraaf 41 – alinea 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) invoering van een samenhangender 
kader voor duurzame productie en 
consumptie, met inbegrip van doelen. 
Herziening van productwetgeving teneinde 
de milieuprestaties en de 
hulpbronnenefficiëntie van producten 
gedurende de gehele levenscyclus ervan te 
verbeteren. Het vaststellen van streefdoelen 
voor de vermindering van de algehele 
effecten van consumptie.

(d) invoering van een samenhangender 
rechtskader voor duurzame productie en 
consumptie, met inbegrip van doelen. 
Herziening van productwetgeving teneinde 
de milieuprestaties en de 
hulpbronnenefficiëntie van producten 
gedurende de gehele levenscyclus ervan te 
verbeteren. Het vaststellen van streefdoelen 
voor de vermindering van de algehele 
effecten van consumptie; De bestrijding 
van voedselverspilling; Veralgemening 
van de eco-etikettering van producten; 

Or. fr
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Amendement 37

Voorstel voor een besluit
Bijlage – paragraaf 41 – alinea 2 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) inachtneming van de 
ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en 
ontwikkeling van opleidingen voor aan de 
groene economie gerelateerde beroepen; 

Or. fr

Amendement 38

Voorstel voor een besluit
Bijlage – paragraaf 41 – alinea 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) volledige uitvoering van de EU-
wetgeving, met inbegrip van de toepassing 
van de afvalhiërarchie en doelmatig 
gebruik van marktconforme instrumenten 
en maatregelen om te zorgen dat 
stortplaatsen geleidelijk worden 
afgeschaft, energieterugwinning beperkt 
blijft tot niet-recyclebare materialen, 
gerecycled afval wordt gebruikt als een 
belangrijke, betrouwbare bron van 
grondstoffen voor de EU, gevaarlijk afval 
veilig wordt verwerkt en de productie 
ervan wordt teruggebracht, illegale 
afvaltransporten worden uitgebannen en de 
barrières voor de eengemaakte markt voor 
milieuvriendelijke recyclingactiviteiten in 
de EU worden weggenomen;

(e) volledige uitvoering van de EU-
wetgeving, met inbegrip van de toepassing 
van de afvalhiërarchie overeenkomstig de 
kaderrichtlijn inzake afvalstoffen op basis 
van een levenscyclusaanpak en doelmatig 
gebruik van marktconforme instrumenten 
en maatregelen om te zorgen dat 
recyclebare en composteerbare 
afvalstoffen niet meer worden verwijderd, 
doch geleidelijk worden gerecycled en 
teruggewonnen, gerecycled afval wordt 
gebruikt als een belangrijke, betrouwbare 
bron van grondstoffen voor de EU, 
gevaarlijk afval veilig wordt verwerkt en 
de productie ervan wordt teruggebracht, 
illegale afvaltransporten worden 
uitgebannen en de barrières voor de 
eengemaakte markt voor milieuvriendelijke 
recyclingactiviteiten in de EU worden 
weggenomen. Overeenstemming dient te 
worden bereikt over een specifieke 
mededeling aan de burger ter versterking 
van de campagnes op nationaal en 
plaatselijk niveau om deze duidelijk en 
eenvoudig te informeren over de 
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voorkoming en het beheer van 
afvalstoffen, deze bewust te maken en 
verantwoordelijkheidsbesef bij te brengen 
met het oog op vermindering van de 
verontreiniging en bestrijding van 
burgerlijke ongehoorzaamheid op 
milieugebied, om de voorschriften voor 
het sorteren en inzamelen van 
huishoudelijk afval begrijpelijker te 
maken en beter af te stemmen op de 
behoeften van de consument en deze aan 
te sporen tot afvalsortering. 

Or. fr

Amendement 39

Voorstel voor een besluit
Bijlage – paragraaf 41 – alinea 2 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f bis) opstelling en tenuitvoerlegging van 
een actieprogramma van de Unie voor de 
beoordeling en beperking van de impact 
van de consumptie in de EU van 
producten en grondstoffen die de 
ontbossing buiten de Unie kunnen doen 
toenemen en de bossen aldaar verder 
kunnen aantasten.

Or. fr

Amendement 40

Voorstel voor een besluit
Bijlage – paragraaf 51

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

51. Bovendien kunnen maatregelen ter 
verbetering van de ecologische en 
klimatologische veerkracht, zoals het 
herstel van ecosystemen en groene 

51. Bovendien kunnen maatregelen ter 
verbetering van de ecologische en 
klimatologische veerkracht, zoals het 
herstel van ecosystemen en groene en 
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infrastructuur, belangrijke 
sociaaleconomische voordelen met zich 
meebrengen, onder andere voor de 
volksgezondheid. De synergie-effecten, 
maar ook de potentiële negatieve 
wisselwerking tussen klimaat- en overige 
milieudoelstellingen, zoals luchtkwaliteit, 
moeten adequaat worden beheerd. De 
overschakeling op andere brandstoffen op 
grond van klimaat-, veiligheids- of 
voorzieningsoverwegingen, kan 
bijvoorbeeld leiden tot een aanzienlijke 
toename van fijn stof en gevaarlijke
emissies.

blauwe infrastructuur, belangrijke 
sociaaleconomische voordelen met zich 
meebrengen, onder andere voor de 
volksgezondheid. De synergie-effecten, 
maar ook de potentiële negatieve 
wisselwerking tussen klimaat- en overige 
milieudoelstellingen, zoals luchtkwaliteit, 
moeten adequaat worden beheerd. De 
overschakeling op andere brandstoffen op 
grond van klimaat-, veiligheids- of 
voorzieningsoverwegingen, kan 
bijvoorbeeld leiden tot een aanzienlijke 
toename van fijn stof en gevaarlijke 
emissies.

Or. fr

Motivering

Het concept van groene en blauwe infrastructuur staat voor een netwerk van ecologische 
continuïteiten op het land en in het water. Het is een instrument voor duurzaam bodemgebruik 
en draagt bij tot een situatie van instandhouding die bevorderlijk is voor de natuurlijke 
habitats en soorten en een goede ecologische toestand van de waterlichamen. Dit concept van 
milieunetwerk is overgenomen in de doelstellingen van Aichi voor biodiversiteit voor de 
periode 2011-2020 (doelstelling 11). 

Amendement 41

Voorstel voor een besluit
Bijlage – paragraaf 52 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de luchtkwaliteit van de EU aanzienlijk 
is verbeterd; 

(a) de luchtkwaliteit in de EU – zowel 
binnen als buiten - aanzienlijk is verbeterd 
conform de door de 
Wereldgezondheidsorganisatie 
aanbevolen niveaus;

Or. fr
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Amendement 42

Voorstel voor een besluit
Bijlage – paragraaf 52 – alinea 2 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) verdere tenuitvoerlegging van 
REACH, volgens een logica van stabiliteit 
en voorspelbaarheid, door de 
administratieve en financiële lasten voor 
de KMO's te beperken, met het doel een 
hoog niveau van bescherming van de 
menselijke gezondheid en het milieu, het 
vrije verkeer van chemische stoffen op de 
interne markt en verbetering van het 
concurrentievermogen en de innovatie 
van het Europese bedrijfsleven te 
waarborgen1;
_____________
1 Algemeen verslag over REACH van 
5.2.2013 overeenkomstig artikel 117, lid 4, 
Verordening (EG) nr. 1907/2006 ( 
REACH-Verordening) en artikel 46, lid 2, 
van Verordening (EG) nr. 1272/2008 
alsook de herziening van een aantal 
onderdelen van de REACH-Verordening 
overeenkomstig artikel 75, lid 2, en artikel 
138, leden 2, 3 en 6 ervan.

Or. fr

Amendement 43

Voorstel voor een besluit
Bijlage – paragraaf 52 – alinea 2 – letter d 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) het ontwikkelen van een EU-strategie 
voor een niet-toxisch milieu, die uit moet 
gaan van een uitgebreid kennisbestand 
inzake blootstelling aan chemische stoffen 
en giftigheid, en bevorderlijk moet zijn 
voor de vernieuwing van duurzame 

(d) verdere tenuitvoerlegging van de EU-
strategie voor een schoon, veilig en gezond 
milieu overeenkomstig de doelstelling als 
overeengekomen tijdens de Wereldtop 
over duurzame ontwikkeling van 2002 en 
herbevestigd tijdens de Conferentie van 
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plaatsvervangende middelen; Rio +20, die uit moet gaan van een 
uitgebreid kennisbestand inzake 
blootstelling aan chemische stoffen en 
giftigheid, bij voorkeur verkregen aan de 
hand van het gebruik van andere 
methoden dan dierproeven, 
gecentraliseerd door het Europees 
Agentschap voor chemische stoffen, en 
bevorderlijk moet zijn voor de vernieuwing 
van veilige duurzame plaatsvervangende 
middelen.

Or. fr

Amendement 44

Voorstel voor een besluit
Bijlage – paragraaf 52 – alinea 2 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) het normaliseren op het niveau van 
de Unie van de onderzoeksprotocollen en 
de evaluatiecriteria betreffende het 
ecologische en menselijke biotoezicht 
teneinde optimaal gebruik te kunnen 
maken van dit instrument in het kader 
van de globale evaluatie van de kwaliteit 
van het milieu en de gezondheidstoestand 
van de burgers van de Unie; 

Or. fr

Amendement 45

Voorstel voor een besluit
Bijlage – paragraaf 54

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

54. Als ervoor wordt gezorgd dat de EU-
wetgeving ook echt wordt uitgevoerd, 
brengt dit een drietal voordelen met zich 
mee: er ontstaat een gelijk speelveld voor 

54. Als ervoor wordt gezorgd dat de EU-
wetgeving ook echt wordt uitgevoerd, 
brengt dit een drietal voordelen met zich 
mee: er ontstaat een gelijk speelveld voor 
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marktdeelnemers die actief zijn op de 
eengemaakte markt, er wordt innovatie 
gestimuleerd en er worden “first-mover”-
voordelen voor Europese bedrijven in tal 
van sectoren bevorderd. De kosten die 
ontstaan als de wetgeving niet goed wordt 
uitgevoerd zijn daarentegen aanzienlijk, en 
kunnen grofweg worden geschat op 
ongeveer 50 miljard euro per jaar, met 
inbegrip van kosten met betrekking tot 
inbreukzaken. Alleen al in 2009 waren er 
451 inbreukzaken met betrekking tot EU-
wetgeving. De Commissie ontvangt tevens 
direct van EU-burgers tal van klachten, 
waarvan er vele beter op lidstaat- of lokaal 
niveau kunnen worden behandeld. 

marktdeelnemers die actief zijn op de 
eengemaakte markt, er wordt innovatie 
gestimuleerd en er worden “first-mover”-
voordelen voor Europese bedrijven in tal 
van sectoren bevorderd. De kosten die 
ontstaan als de wetgeving niet goed wordt 
uitgevoerd zijn daarentegen aanzienlijk, en 
kunnen grofweg worden geschat op 
ongeveer 50 miljard euro per jaar, met 
inbegrip van kosten met betrekking tot 
inbreukzaken. In 2011 zijn in de Unie de 
meeste overtredingen van het EU-recht op 
milieugebied (299) begaan, hetgeen 
neerkomt op 17 % van alle overtredingen, 
en zijn 114 nieuwe inbreukprocedures 
ingeleid; De Commissie ontvangt tevens 
direct van EU-burgers tal van klachten, 
waarvan er vele beter op lidstaat- of lokaal 
niveau kunnen worden behandeld. 

Or. fr

Motivering

Cijfers afkomstig van het 29e jaarlijkse verslag over de controle op de toepassing van het EU-
recht (2011) (COM (2012)714)

Amendement 46

Voorstel voor een besluit
Bijlage – paragraaf 55

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

55. Betere uitvoering van het milieu-acquis 
van de EU op lidstaatniveau moet daarom 
de komende jaren de grootste prioriteit 
krijgen. Tussen en binnen de diverse 
lidstaten bestaan aanzienlijke verschillen 
qua uitvoering. Er is dan ook behoefte om 
al degenen die betrokken zijn bij de 
uitvoering van milieuwetgeving op 
nationaal, regionaal en lokaal niveau van 
de juiste kennis en mogelijkheden te 
voorzien om te zorgen dat de voordelen 
van deze wetgeving beter tot hun recht 
komen. 

55. Betere uitvoering van het milieu-acquis 
van de EU op lidstaatniveau moet daarom 
de komende jaren de grootste prioriteit 
krijgen. De permanente evolutie en de 
complexiteit van de milieuwetgeving 
brengen rechtsonzekerheid, 
interpretatieproblemen en kosten met zich 
voor het bedrijfsleven, alle 
overheidsniveaus, de burgers en de 
betrokken actoren. Een en ander brengt 
aanzienlijke verschillen qua uitvoering 
tussen en binnen de diverse lidstaten met 
zich, alsook zware administratieve 
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procedures en geschillen qua interpretatie 
en jurisprudentie. Er is dan ook behoefte 
om al degenen die betrokken zijn bij de 
uitvoering van milieuwetgeving op 
nationaal, regionaal en lokaal niveau van 
de juiste kennis en mogelijkheden te 
voorzien om te zorgen dat de voordelen 
van deze wetgeving beter tot hun recht 
komen.

Or. fr

Amendement 47

Voorstel voor een besluit
Bijlage – paragraaf 57

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

57. Ten eerste moet de manier waarop 
gegevens over de uitvoering worden 
verzameld en verspreid, worden verbeterd 
teneinde het publiek en beroepsbeoefenaars 
op het gebied van het milieu volledig 
inzicht te geven in hoe nationale en lokale 
overheden de EU-verplichtingen uitvoeren. 
Er moet gerichte ondersteuning komen 
voor de specifieke uitvoeringsproblemen 
van elke individuele lidstaat, vergelijkbaar 
met de op maat gesneden aanpak die voor 
het Europees semester wordt gevolgd. Er 
worden bijvoorbeeld 
partnerschapsovereenkomsten betreffende 
de uitvoering opgesteld tussen de 
Commissie en de afzonderlijke lidstaten, 
waarbij kwesties aan de orde komen zoals 
waar financiële steun voor de uitvoering 
kan worden aangevraagd en betere 
informatiesystemen om de vooruitgang bij 
te houden.

57. Ten eerste moet de manier waarop 
gegevens over de uitvoering worden 
verzameld en verspreid, worden verbeterd 
teneinde het publiek en beroepsbeoefenaars 
op het gebied van het milieu volledig 
inzicht te geven in hoe nationale en lokale 
overheden de EU-verplichtingen uitvoeren. 
Er moet gerichte ondersteuning komen 
voor de specifieke uitvoeringsproblemen 
van elke individuele lidstaat, vergelijkbaar 
met de op maat gesneden aanpak die voor 
het Europees semester wordt gevolgd. Er 
worden bijvoorbeeld 
partnerschapsovereenkomsten betreffende 
de uitvoering opgesteld tussen de 
Commissie en de afzonderlijke lidstaten, 
waarbij kwesties aan de orde komen zoals 
waar financiële steun voor de uitvoering 
kan worden aangevraagd en betere 
informatiesystemen om de vooruitgang bij 
te houden. Teneinde de doeltreffendheid 
van deze aanpak te verbeteren, kunnen 
plaatselijke en regionale overheden 
hierbij worden betrokken, bijvoorbeeld via 
tripartiete partnerschapsovereenkomsten, 
met inachtneming van de bestuurlijke 
organisatie van elke lidstaat. Het door het 
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Comité van de Regio's en de Europese 
Commissie opgezette Technisch 
Samenwerkingsplatform op milieugebied 
zal de dialoog en de uitwisseling van 
informatie vergemakkelijken met het oog 
op een betere tenuitvoerlegging van de 
wetgeving in situ.

Or. fr

Amendement 48

Voorstel voor een besluit
Bijlage – paragraaf 58

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

58. Ten tweede breidt de EU de vereisten 
ten aanzien van inspecties en toezicht uit 
tot het bredere corpus van EU-
milieuwetgeving en wordt dit aangevuld 
met capaciteit op EU-niveau om situaties 
aan te pakken waar reden tot zorg is. 

58. Ten tweede is het van belang het 
Netwerk van de overheden van de 
lidstaten voor de uitvoering en 
handhaving van de milieuwetgeving 
(IMPEL) te structureren en uit te breiden 
met adequate financiële steun op de lange 
termijn, zodat stelselmatiger gebruik kan 
worden gemaakt van "peer reviews", de 
werkzaamheden betreffende de 
identificatie en uitwisseling van goede 
praktijken kan worden opgevoerd en meer 
tot het plaatselijk en regionaal niveau kan 
worden uitgebreid. Voorts breidt de EU de 
vereisten ten aanzien van inspecties en 
toezicht uit tot het bredere corpus van EU-
milieuwetgeving en wordt dit aangevuld 
met capaciteit op EU-niveau om situaties 
aan te pakken waar reden tot zorg is, die op 
verzoek van de betrokken lidstaten op 
basis van een kosten-batenanalyse wordt 
ingezet. 

Or. fr
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Amendement 49

Voorstel voor een besluit
Bijlage – paragraaf 63 – alinea 2 – letter -a (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-a) zorgen voor naleving van de
beginselen van slimme regelgeving op 
milieugebied, vereenvoudiging van de 
wetgeving en verbetering van de 
bekendheid onder de politieke en 
economische actoren alsook onder de 
burgers met de voorschriften;

Or. fr

Amendement 50

Voorstel voor een besluit
Bijlage – paragraaf 63 – alinea 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) opstellen van 
partnerschapsovereenkomsten betreffende 
de uitvoering door de lidstaten en de 
Commissie;

(b) opstellen van 
partnerschapsovereenkomsten betreffende 
de uitvoering door de lidstaten en de 
Commissie op vrijwillige basis door de 
plaatselijke en regionale autoriteiten 
hierbij te betrekken;

Or. fr

Amendement 51

Voorstel voor een besluit
Bijlage – paragraaf 63 – alinea 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) uitbreiding van de bindende criteria 
voor effectieve inspecties en toezicht door 
lidstaten tot het bredere corpus van de EU-
milieuwetgeving, en ontwikkeling van 
aanvullende capaciteit op EU-niveau om 

(c) aansporing van de lidstaten om hun 
bestaande inspectiecapaciteit te 
rationaliseren en uitbreiding van het 
IMPEL-netwerk; uitbreiding van de 
bindende criteria voor effectieve inspecties 
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situaties aan te pakken waar reden tot zorg 
is, aangevuld met ondersteuning voor
netwerken en beroepsbeoefenaars;

en toezicht door lidstaten tot het bredere 
corpus van de EU-milieuwetgeving, en 
ontwikkeling van aanvullende capaciteit op 
EU-niveau om situaties aan te pakken waar 
reden tot zorg is, op verzoek van de 
betrokken lidstaten en op basis van een 
kostenefficiëntie-analyse; bevordering van 
het opzetten van netwerken van 
beroepsbeoefenaars naar het IMPEL-
model, teneinde meer gebruik te kunnen 
maken van "peer reviews" op verzoek van 
de betrokken lidstaten, met name om 
situaties aan te pakken, waar grote reden 
tot zorg is; 

Or. fr

Amendement 52

Voorstel voor een besluit
Bijlage – paragraaf 65

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

65. Er moeten op EU- en internationaal 
niveau stappen worden ondernomen om de 
koppeling tussen wetenschap en 
milieubeleid verder te versterken en te 
verbeteren, onder andere door de 
aanstelling van wetenschappelijke 
hoofdadviseurs, zoals reeds is gedaan door 
de Commissie en sommige lidstaten. 

65. Er moeten op EU- en internationaal 
niveau stappen worden ondernomen om de 
koppeling tussen wetenschap en 
milieubeleid verder te versterken en te 
verbeteren, onder andere door de lopende 
werkzaamheden van de nationale 
milieuagentschappen, het Europees 
Milieuagentschap en zijn milieu-
informatie- en milieu-observatie-netwerk 
optimaal te benutten alsook door de 
aanstelling van wetenschappelijke 
hoofdadviseurs, zoals reeds is gedaan door 
de Commissie en sommige lidstaten. 
Voorts is het van belang dat de Unie actief 
bijdraagt tot het intergouvernementeel 
wetenschappelijk platform inzake 
biodiversiteit en ecosysteemdiensten, 
zodra zij volwaardig lid hiervan is, ten 
einde te zorgen voor een de koppeling van 
de plaatselijke, regionale en 
internationale niveaus ter zake van de 
governance van de biodiversiteit.
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Or. fr

Amendement 53

Voorstel voor een besluit
Bijlage – paragraaf 79

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

79. Uit de ervaringen die tijdens de 
programmeringsperiode 2007-2013 zijn 
opgedaan, blijkt dat, ook al zijn er 
aanzienlijke middelen beschikbaar voor het 
milieu, de opname op nationaal en 
regionaal niveau in de eerste jaren vrij 
onevenwichtig is, waardoor de 
verwezenlijking van de overeengekomen 
doelen en doelstellingen mogelijk in het 
gedrang komt. Om dit in de toekomst te 
voorkomen, moeten de lidstaten milieu- en 
klimaatdoelstellingen opnemen in hun 
financieringsstrategieën en -programma’s 
voor economische, sociale en territoriale 
cohesie, plattelandsontwikkeling en 
maritiem beleid, een prioriteit maken van 
het vroege gebruik van de financiering 
voor milieu en klimaatverandering en de 
capaciteit van uitvoeringsinstanties om 
kosteneffectieve en duurzame 
investeringen te doen, vergroten, teneinde 
de adequate en benodigde financiële steun 
voor investeringen op dit vlak veilig te 
stellen.

79. Uit de ervaringen die tijdens de 
programmeringsperiode 2007-2013 zijn 
opgedaan, blijkt dat, ook al zijn er 
aanzienlijke middelen beschikbaar voor het 
milieu, de opname op nationaal en 
regionaal niveau in de eerste jaren vrij 
onevenwichtig is, waardoor de 
verwezenlijking van de overeengekomen 
doelen en doelstellingen mogelijk in het 
gedrang komt. Om dit in de toekomst te 
voorkomen, moeten de lidstaten milieu- en 
klimaatdoelstellingen opnemen in hun 
financieringsstrategieën en -programma’s 
voor economische, sociale en territoriale 
cohesie, plattelandsontwikkeling en 
maritiem beleid, een prioriteit maken van 
het vroege gebruik van de financiering 
voor milieu en klimaatverandering en de 
capaciteit van uitvoeringsinstanties om 
kosteneffectieve en duurzame 
investeringen te doen, vergroten, teneinde 
de adequate en benodigde financiële steun 
voor investeringen op dit vlak veilig te 
stellen. Het stelselmatig gebruik op 
nationaal niveau van de kaders voor 
prioritaire actie als vastgesteld in de 
"Habitat Flora Fauna"-Richtlijn voor de 
coherentie van de financieringsbehoeften 
van het Natura 2000-netwerk, wordt 
bijvoorbeeld aanbevolen.

Or. fr
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Amendement 54

Voorstel voor een besluit
Bijlage – paragraaf 79 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

79 bis. Meer in het algemeen moeten 
maatregelen worden voorgesteld om te 
waarborgen dat de financiële middelen 
van de Unie uit hoofde van structurele 
maatregelen doeltreffend worden besteed, 
met name op gebieden zoals water, 
vervoer, energie-efficiëntie en 
afvalstoffen. In geval van de 
infrastructuur voor het beheer van 
stedelijk afval, bijvoorbeeld, wordt de 
toekenning van subsidies niet gekoppeld 
aan de tenuitvoerlegging van 
begeleidende maatregelen noch aan de 
verwezenlijking van de 
afvalbeleidsdoelstellingen van de Unie, 
waardoor de doeltreffendheid van de 
financiering van de Unie wordt beperkt1.
_______________
1 Zie in deze context de aanbevelingen van 
de Europese Rekenkamer in haar 
Speciaal verslag nr. 20/2012 getiteld «Is 
de financiering uit structurele 
maatregelen van infrastructuurprojecten 
voor het beheer van stedelijk afval 
doeltreffend als bijdrage tot de 
verwezenlijking van de 
afvalbeleidsdoelstellingen van de EU door 
de lidstaten?» (PB C 28 van 30.1.2013, 
blz.. 2).

Or. fr

Motivering

Veel te veel voor milieumaatregelen bestemde Europese financiële middelen blijven 
onderbesteed of worden niet optimaal gebruikt. 
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Amendement 55

Voorstel voor een besluit
Bijlage – 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;

(a) definitie, identificatie en 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;

Or. fr

Amendement 56

Voorstel voor een besluit
Bijlage – paragraaf 82 – alinea 2 – letter g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g bis) ontwikkeling van tegenhangers 
voor verleende milieudiensten wanneer dit 
verplichtingen of meerkosten op 
investeringen en beheer met zich brengt, 
bevordering van met name het 
concipiëren en opzetten van 
betalingssystemen voor milieudiensten 
zodat de doelstellingen van economische 
ontwikkeling en instandhouding kunnen 
samengaan.

Or. fr

Motivering

Les PSE sont des outils économiques incitatifs dont les expériences pilotes se multiplient. Les 
propriétaires ou gestionnaires sont payés par les usagers ou les bénéficaires pour la 
fourniture du service ou pour l'application d'une méthode de gestion spécifique assurant la 
réalisation du service environnemental désiré. Ils peuvent notamment financer le maintien et 
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le rétablissement des services écosystémiques fournis par les forêts multifonctionnelles, qui 
entraînent pour les propriétaires privés et les communes des contraintes ainsi que des 
surcoûts d'investissement et de gestion.

Amendement 57

Voorstel voor een besluit
Bijlage – paragraaf 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 hoge mate van 
geluidshinder, broeikasgasemissies, de 
ontwikkeling van biodiversiteit in en rond 
steden, waterschaarste, overstromingen en 
stormen, verontreinigde locaties, oude 
industrieterreinen en afval, maar ook met 
een probleem van energiebeheer. 
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. fr

Motivering

Voor wat betreft de fauna in het stedelijk milieu, verdwijnen bepaalde soorten, terwijl andere 
gaan overwoekeren. Het is dan ook van belang voor een echt beheer van de stedelijke 
biodiversiteit te zorgen.
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Amendement 58

Voorstel voor een besluit
Bijlage – paragraaf 88 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

88 bis. Door de verstedelijking ontstaat er 
bij de stadsbewoners een milieubewustzijn 
en de behoefte aan natuur in de directe 
nabijheid in het stedelijk milieu. De stad 
krijgt aldus een cruciale rol bij de 
instandhouding van de biodiversiteit. De 
wederinvoering van de natuurlijke 
dimensie in het stadsmilieu, met name via 
nieuwe ruimtelijke 
landschapsconfiguraties, de vegetalisering 
van bepaalde muren en daken en de 
ontwikkeling van groene en blauwe 
stedelijke infrastructuren, zijn allemaal 
initiatieven die in die richting gaan. De 
prestaties van de Europese steden qua 
biodiversiteit moeten worden beoordeeld 
en verbeterd aan de hand van een 
specifieke biodiversiteitsindex voor het 
stedelijk milieu, zoals de Singapore 'index 
die werd gepresenteerd op de 
Wereldconferentie over biodiversiteit in 
Nagoya (2010). 

Or. fr

Motivering

Het gebrek aan wetenschappelijke kennis over biodiversiteit in het stedelijk milieu vormt een 
belemmering voor de uitwerking van projecten voor de bescherming ervan. 

Amendement 59

Voorstel voor een besluit
Bijlage – paragraaf 90 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

90. De EU moet de bestaande initiatieven 
ter ondersteuning van innovatie en goede 
praktijken in steden, alsmede de netwerken 

90. De EU moet de bestaande initiatieven 
ter ondersteuning van innovatie en goede 
praktijken in steden, zoals ecowijken, 
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en de uitwisseling daartussen, verder 
bevorderen en bovendien steden 
aanmoedigen om hun leiderschap inzake 
duurzame stedelijke ontwikkeling goed uit 
te dragen. De EU-instellingen en de 
lidstaten zouden het gebruik van de uit 
hoofde van het cohesiebeleid en overige 
middelen beschikbare EU-financiering 
moeten bevorderen en aanmoedigen 
teneinde steden te ondersteunen bij hun 
inspanningen om duurzame stedelijke 
ontwikkeling te verbeteren, het bewustzijn 
te vergroten en lokale partijen aan te 
moedigen zich in de discussie te mengen. 
De ontwikkeling van en overeenstemming 
over een reeks duurzaamheidscriteria voor 
steden zou voor dergelijke initiatieven een 
gemeenschappelijk referentiekader kunnen 
bieden en een coherente, geïntegreerde 
benadering voor duurzame stedelijke 
ontwikkeling kunnen bevorderen.

alsmede de netwerken en de uitwisseling 
daartussen, verder bevorderen en 
bovendien steden aanmoedigen om hun 
leiderschap inzake duurzame stedelijke 
ontwikkeling goed uit te dragen. De 
tenuitvoerlegging van het Europees 
innovatiepartnerschap voor intelligente 
steden en gemeenschappen kan de 
ontwikkeling van intelligente 
technologieën in steden bevorderen, met 
name door het gezamenlijk gebruik van 
middelen voor onderzoek in de sectoren 
energie, vervoer en informatie- en 
communicatietechnologieën (ICT)2, en de 
steden een centrale en strategische rol 
geven. Voorts zouden de EU-instellingen 
en de lidstaten het gebruik van de uit 
hoofde van het cohesiebeleid en overige 
middelen beschikbare EU-financiering 
moeten bevorderen en aanmoedigen 
teneinde steden te ondersteunen bij hun 
inspanningen om duurzame stedelijke 
ontwikkeling te verbeteren, het bewustzijn 
te vergroten en lokale partijen aan te 
moedigen zich in de discussie te mengen. 
De ontwikkeling van en overeenstemming 
over een reeks duurzaamheidscriteria en –
indicatoren voor steden zou mede dankzij 
de expertise van beroepsbeoefenaars 
(zoals stedenbouwkundigen, architecten, 
ondernemers) voor dergelijke initiatieven 
een gemeenschappelijk referentiekader 
kunnen bieden en een coherente, 
geïntegreerde benadering voor duurzame 
stedelijke ontwikkeling kunnen 
bevorderen.

_______________
1 Bijvoorbeeld: het 
"Burgemeestersconvenant" ingesteld 
door de Commissie na de aanneming in 
2008 van het Klimaat-Energiepakket, 
maar ook andere internationale 
overeenkomsten zoals het Handvest van 
Aalborg (1994 en 2004), het Handvest van 
Leipzig (2007), de Verklaring van Toledo 
(2010) en het Handvest van Malaga 
(2011). 
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C(2012) 4701 van 10.07.2012.

Or. fr

Amendement 60

Voorstel voor een besluit
Bijlage – paragraaf 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, ontwerp en 
mobiliteit. 

Or. fr

Amendement 61

Voorstel voor een besluit
Bijlage – paragraaf 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 en gemeenschappelijke 
indicatoren om de milieuprestaties van 
steden te beoordelen, rekening houdende 
met de economische en sociale effecten 
daarvan en de historische en geografische 
specifieke kenmerken van de stedelijke 
modellen;

Or. fr
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Amendement 62

Voorstel voor een besluit
Bijlage – paragraaf 91 – alinea 2 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) verbetering van het beheer van de 
biodiversiteit in de steden en het opzetten 
van bewustmakingsacties voor de burgers 
over de plaats van flora en fauna in de 
steden; 

Or. fr

Amendement 63

Voorstel voor een besluit
Bijlage – paragraaf 91 – alinea 2 – letter a ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a ter) ondersteuning van gezonde en 
duurzame mobiliteit in de steden door 
verontreinigende emissies en 
geluidsoverlast te beperken; ontwikkeling 
en modernisering van de 
openbaarvervoernetwerken in de steden; 
integratie van de elektromobiliteit in de 
plaatselijke vervoerschema's en 
uitwerking van plannen voor elektrische 
auto's op het niveau van de steden in de 
Unie; bevordering van andere alternatieve 
wijzen van verplaatsing; 

Or. fr
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Amendement 64

Voorstel voor een besluit
Bijlage – paragraaf 91 – alinea 2 – letter a quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a quater) verbetering van de energie-
efficiëntie dankzij intelligente gebouwen 
en het gebruik van ICT; bevordering van 
duurzame renovatie en bouw; 
ontwikkelen en het op Europees niveau in 
omloop brengen van de wetenschappelijke 
en technische bouwexpertise en daarbij 
uitgaan van een geïntegreerde aanpak 
van de bouw qua milieu- en 
energieprestaties, veiligheid, gezondheid, 
afstemming op de behoeften van de 
gebruiker, innovatie en economisch 
concurrentievermogen;

Or. fr

Amendement 65

Voorstel voor een besluit
Bijlage – paragraaf 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 steden beschikken over 
informatie over en toegang hebben tot 
financiering van maatregelen ter 
verbetering van de stedelijke duurzaamheid 
en zij financiering krijgen die 
beantwoordt aan hun behoeften.

Or. fr
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Amendement 66

Voorstel voor een besluit
Bijlage – paragraaf 92

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 
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. Deze 
inspanningen moeten eerlijk op 
wereldniveau worden verdeeld. Het 
huidige programma moet een krachtige 
politieke boodschap doen uitgaan naar de 
rest van de wereld en bijdragen tot het 
creëren van internationale 
milieugovernance die verder gaat dan 
financiële solidariteit en waarborgt dat 
derde landen zich evenzeer hiervoor 
inzetten als de Unie. 



PE506.123v01-00 50/60 PR\928464NL.doc

NL

Or. fr

Amendement 67

Voorstel voor een besluit
Bijlage – paragraaf 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 en met 
de Unie geassocieerde landen en 
gebiedsdelen. 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. Het is van belang het 
communicatiebeleid van de Unie over 
haar activiteiten op milieugebied op 
wereldniveau te verbeteren. 

Or. fr

Motivering

La lutte contre les problèmes qui se posent au niveau régional et mondial dans le domaine de 
l'environnement doit s'appuyer sur l'ensemble du territoire de l'Union, et en particulier sur les 
régions ultrapériphériques, mais également sur les Pays et Territoires d'Outre-mer associés à 
l'Union, dans la mesure où ces territoires détiennent plus 70% de la biodiversité européenne.
Ces territoires peuvent servir d'exemple et de relais dans leur région pour la mise en œuvre 
des objectifs prioritaires énoncés dans le présent programme. La participation des PTOM au 
présent programme se fait dans les conditions établies dans la Décision d'association outre-
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mer.

Amendement 68

Voorstel voor een besluit
Bijlage – paragraaf 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 

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 
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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.

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 buitenlands 
beleid, met inbegrip van het handelsbeleid 
en het ontwikkelingsbeleid te integreren, 
in een geest van wederkerigheid en 
wederzijdse voordelen.

Or. fr

Amendement 69

Voorstel voor een besluit
Bijlage – paragraaf 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-
consumptie op het milieu in niet-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, in 
een streven naar reciprociteit, prikkels 
uitstuurt naar derde landen om hun 
milieuregelgevingskaders en -standaarden 
aan te scherpen en te handhaven en 
milieudumping tegen te gaan.. Teneinde 
de integriteit van de Europese 
milieumechanismen te waarborgen, 
eerlijke concurrentie te verzekeren en 
koolstofvlucht en de verplaatsing van 
Europese bedrijven tegen te gaan is het 
van belang te blijven nadenken over de 
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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.

instelling van een 
koolstofinclusiemechanisme, met 
inachtneming van de voorschriften van de 
WHO. 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-
consumptie op het milieu en de exploitatie 
van hulpbronnen 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. 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. Meer in het 
algemeen zal de Unie streven naar 
verbetering van alle aan de zorgplicht 
gerelateerde aspecten voor alle 
voorzieningsketens. 

Or. fr

Motivering

Concurrentievervalsing en het risico van milieudumping komen steeds vaker voor en gaan ten 
koste van ondernemingen en werknemers in de Europese Unie die onder hogere normen 
vallen. Door opneming van het koolstofmechanisme kan het gevaar van transfer van CO2-
emissies naar derde landen worden tegengegaan.
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Amendement 70

Voorstel voor een besluit
Bijlage – paragraaf 100 – alinea 2 – letter b (nieuw)

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 op grond van de resultaten van 
Rio+20 en de universele toetreding van 
alle VN-leden tot de Raad van bestuur van 
UNEP, door het versterken van diens 
financiële middelen, capaciteiten en 
regionale bureaus, 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;

Or. fr

Amendement 71

Voorstel voor een besluit
Bijlage – paragraaf 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 i) met strategische partners 
met betrekking tot de bevordering van 
goede praktijken in binnenlands 
milieubeleid en binnenlandse wetgeving, 
en tot convergentie in multilaterale 
milieuonderhandelingen; ii) 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, en tot het uitwisselen van 
gegevens en capaciteit om regionale 
milieu- en klimaatproblemen aan te 
pakken; iii) 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; en iv) tenuitvoerlegging van 
het tienjarig programmeringskader voor 
duurzame consumptie en productiewijzen 
als vastgesteld tijdens de Conferentie van 
Rio +20;

Or. fr

Amendement 72

Voorstel voor een besluit
Bijlage – paragraaf 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, de 
verschillende intergouvernementele 
verdragen over de instandhouding van de 
wilde flora en fauna en de natuurlijke 
habitats op mondiaal niveau 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;
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Or. fr

Amendement 73

Voorstel voor een besluit
Bijlage – paragraaf 100 – alinea 2 – letter g bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g bis) dat er een handelsstrategie wordt 
vastgesteld die is gebaseerd op de 
wederkerigheid van milieunormen zowel 
op multilateraal niveau (WHO) als op 
bilateraal niveau in het kader van 
vrijhandelsakkoorden met verschillende 
derde landen, met inachtneming van hun 
ontwikkelingsniveau; 

Or. fr

Amendement 74

Voorstel voor een besluit
Bijlage – paragraaf 100 – alinea 2 – letter g ter (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g ter) dat wordt gezorgd voor de actieve 
deelname van de burgers en de 
maatschappelijke organisaties die zich 
inzetten voor duurzame ontwikkeling op 
mondiaal niveau overeenkomstig de 
verklaring van Rio +201 en verbetering 
van het milieubeheer door de 
ontwikkeling van regionale en nationale 
initiatieven te bevorderen;
_______________
1 Overeenkomstig paragraaf 88 h) van de 
verklaring van Rio+20.

Or. fr
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Amendement 75

Voorstel voor een besluit
Bijlage – paragraaf 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 mijlpalen 
voor hulpbronnenefficiëntie, te monitoren. 
Voor wat betreft de productie en 
verwerking van afvalstoffen is het van 
belang dat vooruitgang wordt geboekt op 
het gebied van kennis en harmonisatie 
van gegevens in het kader van bestaande 
Europese statistische regelgeving. In de 
context van het stappenplan voor een 
efficiënt hulpbronnengebruik alsook in het 
kader van de tenuitvoerlegging van de 
strategie 2020 inzake biodiversiteit 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. fr
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TOELICHTING

Aan het vorige Europees milieuactieprogramma is in juli 2012 een einde gekomen. Het is dan 
ook de hoogste tijd om een nieuw algemeen kader tot in 2020 vast te stellen en een ambitieuze 
en realistische visie tot 2050 uit te werken die past in de dynamiek van de Conferentie van 
Rio +20. 

Di titel van het actieprogramma « Goed leven, binnen de grenzen van de planeet» heeft een 
filosofische ondertoon en wijst op de relatie mens/natuur alsook op het feit dat met het oog op 
duurzame ontwikkeling economische bedrijvigheid en milieubescherming samen dienen te 
gaan. We mogen niet blind zijn voor de toekomst, doch moeten onze ethische 
verantwoordelijkheid dragen en hier is het volgende gezegde dan ook helemaal op zijn 
plaats:"Wij erven de aarde niet van onze voorouders, wij lenen haar van onze kinderen“.

Dit alles stond al in het Wereldnatuurhandvest van 1982; evenwel moet worden geconstateerd 
dat 30 jaar later de uitdagingen nog steeds erg groot zijn voor wat betreft de op de natuurlijke 
hulpbronnen uitgeoefende druk, de achteruitgang van de ecosystemen, het energieverbruik, de 
verontreiniging, de afvalstoffen, de gevaren voor de gezondheid alsook de 
klimaatverandering. De allergrootste uitdaging is evenwel het behoud of de verbetering van 
de levensomstandigen in Europa en de wereld. Dus hoe kunnen we onze planeet beschermen 
en tegelijkertijd rijkdom genereren? 

In deze tijden van economische crisis en bezuinigingen lijkt het niet erg gewenst het accent op 
het milieubeleid te leggen; het zou eerder secundaire prioriteit moeten krijgen, omdat het 
economische groei en werkgelegenheid in de weg staat. Dit is evenwel een onterechte 
kortetermijnvisie. Het verdient de voorkeur de milieuboodschap en economische en 
industriële overwegingen samen te laten gaan, door alle actoren samen te brengen in een op 
innovatie en vooruitgang gerichte aanpak. 

Maatregelen ten behoeve van het milieu brengen weliswaar grote kosten met zich – het niet 
nemen van maatregelen op dit gebied overigens ook – maar hieraan zijn ook grote voordelen 
verbonden die in de huidige periode noch door de overheid noch door particuliere 
investeerders over het hoofd mogen worden gezien. De mileuoverweging mag dan ook niet 
langer het ijkpunt zijn, doch moet zeer zonder meer in alle sectorale beleidsterreinen worden 
geïntegreerd. 

Met zijn allesomvattend schema kan het 7de milieuactieprogramma niet alleen dienen als 
groot Milieumanifest van de Europese Unie voor haar burgers en de rest van de wereld, maar 
ook als oprichtingsakte van een nieuwe Europese Milieudeal tot en met 2020 die tot een 
groenere groei en werkgelegenheid leidt. 

Het concept van "groene" groei , zoals gepresenteerd in de Verklaring van de OESO van 
2009, behoort niet toe aan een specifieke politieke stroming en kan dan ook voorwerp van 
brede consensus zijn. Het is gebaseerd op een economie die in mindere mate dan wel op 
betere wijze gebruik maakt van de energie en grondstoffen, die op slimme wijze produceert en 
verbruikt, verspilling tegengaat, lozingen en afvalstoffen in de hand houdt en aldus minder 
druk op het milieu uitoefent. Het is geen synoniem voor groeivermindering, doch is 
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daarentegen juist gericht op een doeltreffend gebruik van hulpbronnen, innovatie en 
concurrentievermogen van het bedrijfsleven. 

Om tot deze "groene" groei te komen worden in het 7de milieuactieprogramma talrijke 
inspanningen verlangd. Het is van belang dat deze inspanningen worden begrepen. De 
voortdurende evolutie en de complexiteit van de Europese milieuwetgeving, de warwinkel 
aan en overlapping van voorschriften, leiden tot rechtsonzekerheid, comprehensieproblemen 
en zorgpunten voor ondernemingen, alle bestuurlijke niveaus en particulieren. Een en ander 
brengt aanzienlijke verschillen qua uitvoering tussen en binnen de diverse lidstaten met zich, 
alsook zware administratieve procedures en geschillen qua interpretatie en jurisprudentie.
Daarbij komt soms ook nog het gebrek aan politieke wil, zodra de verbintenissen op Europees 
en internationaal niveau zijn aangegaan. 

In 2011 zijn in de Unie de meeste overtredingen van het EU-recht op milieugebied (299) 
begaan, hetgeen neerkomt op 17 % van alle overtredingen, en zijn 114 nieuwe 
inbreukprocedures ingeleid; zulke overtredingen kosten financieel en qua menselijk kapitaal 
behoorlijk veel.

Wil de Europese milieuwetgeving beter worden aanvaard en toegepast, dan moet zij worden 
gebaseerd op een solide fundering van wetenschappelijke kennis, coherenter en eenvoudiger 
worden, maar ook de beginselen van slimme regelgeving in acht nemen en uitgaan van 
milieueffectbeoordelingen, evaluatie van bestaand beleid (« kwaliteitsbalansen ») en 
onderzoek naar de gevolgen voor het concurrentievermogen. 

Voorts moet het toezicht op de tenuitvoerlegging van deze wetgeving in de gehele EU terdege 
worden verbeterd middels consolidering van de nationale milieu-inspectiesystemen, een 
grotere inzet van plaatselijke en regionale overheden en zo nodig verlening van 
communautaire steun. Evenzo moet er verbetering komen in de besteding en de 
doeltreffendheid van de Europese financieringen op milieugebied ten einde tot concrete 
resultaten in situ te komen. 

Overigens komen in de mededeling over het milieubeleid van de Unie punten aan de orde die 
meer pedagogie vereisen Er moet voor worden gezorgd dat milieukeuzes van de EU leesbaar 
en voorspelbaar zijn voor alle bestuurlijke niveaus, ondernemers, investeerders en burgers. 
Een en ander zal een betere tenuitvoerlegging van de Europese regelgeving met zich brengen. 
Het zal het gevoel onder de Europeanen versterken dat zij bijdragen aan de bescherming van 
het natuurlijk kapitaal en aan de verbetering van de milieusituatie op hun continent en in de
wereld. 
Voorts zal van het 7de milieuactieprogramma een krachtige politieke boodschap van de EU 
aan de rest van de wereld uitgaan; het zal bijdragen tot een internationale milieugovernance 
die verder gaat dan financiële solidariteit. DE EU moet namelijk van derde landen verlangen 
dat ook zij verbintenissen aangaan op milieu- en klimaatgebied. 

Zij kan niet alléén inspanningen op internationaal vlak leveren en moet op solide partners 
kunnen rekenen. Haar milieudiplomatie mag dan ook niet verstrikt raken in naïef 
handelsbeleid; zij zal dan ook de beginselen van de WHO moeten naleven. Het is evenwel aan 
de EU de toegangsvoorwaarden tot haar markt vast te stellen en haar markt uitsluitend open te 
stellen, als derde landen het milieu in stand houden, hun broeikasgasemissies beperken, en 
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Europese bedrijven niet oneerlijk beconcurreren. De EU moet zich bijgevolg nog meer 
inzetten om milieudumping en koolstofvlucht tegen te gaan. Unilaterale afspraken door de 
Unie zouden door de Europese ondernemers niet in dank worden afgenomen en zouden een 
negatieve impact hebben op hun activiteiten op het grondgebied van de Unie. 

Tot slot, het milieu is een zaak die onder de verantwoordelijkheid van de EU, de derde landen, 
maar ook en vooral van het individu valt. Het 7de milieuactieprogramma moet de Europese 
burger weer centraal stellen bij deze problematiek. De burger vormen, voorlichten, 
onderrichten, zijn dagelijkse betrokkenheid bij de problematiek versterken, zijn burgerzin 
bevorderen, maar ook zijn toegang tot de rechter bij milieuzaken verbeteren, allemaal 
doelstellingen die ook in het kader van het nieuwe Europese milieuactieprogramma moeten 
worden nagestreefd. Is 2013 « Het Europees Jaar van de burger» dan niet de gelegenheid bij 
uitstek om de burgerzin op milieugebied in de Unie verder te ontwikkelen? 


