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Amendement 1
Reinhard Bütikofer

Ontwerpresolutie
Visum 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien de mededeling van de Commissie 
" Coherentie van het ontwikkelingsbeleid 
– vaststelling van een beleidskader dat de 
hele Unie omvat" (COM(2009)0458) van 
15 september 2009,

Or. en

Amendement 2
Reinhard Bütikofer

Ontwerpresolutie
Visum 19 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien zijn resolutie van 18 mei 2010 
over de samenhang van het EU-
ontwikkelingsbeleid en het concept 
"officiële ontwikkelingshulp plus",

Or. en

Amendement 3
Reinhard Bütikofer

Ontwerpresolutie
Visum 19 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien zijn resolutie van 25 november 
2010 over het in handelsovereenkomsten 
opnemen van clausules over 
maatschappelijk verantwoord 
ondernemen,

Or. en
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Amendement 4
Reinhard Bütikofer

Ontwerpresolutie
Visum 19 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien de conclusies van de Raad van 10 
maart 2011 over het aanpakken van de 
uitdagingen op het gebied van 
grondstoffen en grondstoffenmarkten,

Or. en

Amendement 5
Marita Ulvskog, Judith A. Merkies

Ontwerpresolutie
Visum 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien artikel 208 van het VWEU over 
samenhang van het ontwikkelingsbeleid,

Or. en

Amendement 6
Fiona Hall

Ontwerpresolutie
Visum 24 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien artikel 208 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie (Verdrag van Lissabon), waarin 
bevestigd wordt dat de Unie bij de 
uitvoering van beleid dat gevolgen kan 
hebben voor de ontwikkelingslanden 
rekening houdt met de doelstellingen van
de ontwikkelingssamenwerking,

Or. en

Amendement 7
Fiona Hall
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Ontwerpresolutie
Visum 24 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien zijn resolutie van 18 mei 2010 
over de samenhang van het EU-
ontwikkelingsbeleid en het concept 
"officiële ontwikkelingshulp plus"1,
_____________
1P7_TA(2010)0174.

Or. en

Amendement 8
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Ontwerpresolutie
Overweging A (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de complexiteit van de 
administratieve processen en het gebrek 
aan coördinatie tussen administraties erin 
resulteren dat jaren vertraging ontstaan 
bij het verkrijgen van vergunningen voor 
de exploitatie van minerale grondstoffen; 
overwegende dat dergelijke vertragingen 
buitensporig zijn, de kapitaalkosten van 
investeringen vergroten en kleine en 
middelgrote ondernemingen uitsluiten 
van de markt;

Or. es

Amendement 9
Reinhard Bütikofer

Ontwerpresolutie
Overweging A (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de EU behoefte heeft 
aan een sterke industriebasis en een 
groene industrie, die beide in grote mate 
afhankelijk zijn van een adequate 
bevoorrading met grondstoffen, ten einde 
de overstap te kunnen maken op een 
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koolstofarme economie en het 
concurrentievermogen op peil te houden,

Or. en

Amendement 10
Marita Ulvskog, Judith A. Merkies

Ontwerpresolutie
Overweging A (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat het 
grondstoffeninitiatief door 
ontwikkelingslanden en ngo's is 
bekritiseerd vanwege het ondermijnen van 
de ontwikkelingsdoelstellingen van arme 
landen en vanwege het feit dat het niet 
strookt met de EU-doelstelling van 
samenhang van het ontwikkelingsbeleid,

Or. en

Amendement 11
Reinhard Bütikofer

Ontwerpresolutie
Overweging B (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de mondiale vraag 
naar grondstoffen, in het bijzonder 
zogenaamde 'technologiemetalen', 
voortdurend toeneemt,

Or. en

Amendement 12
Marita Ulvskog, Judith A. Merkies

Ontwerpresolutie
Overweging B (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de 
arbeidsproductiviteit de afgelopen 
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decennia veel meer is toegenomen dan de 
grondstoffenproductiviteit, waarbij uit 
ramingen blijkt dat arbeidskosten minder 
dan 20% van de prijs van een product 
vertegenwoordigen, terwijl grondstoffen 
40% uitmaken, en dat dit duidelijk maakt 
dat we snel iets moeten doen om de 
grondstoffenefficiëntie te verbeteren,

Or. en

Amendement 13
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Ontwerpresolutie
Overweging B (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat in veel 
ontwikkelingslanden de exploitatie van 
natuurlijke hulpbronnen ten gevolg van 
ondemocratische regimes, fraude, 
corruptie en/of gewapende conflicten niet 
ten goede is gekomen aan de bevolking,

Or. es

Amendement 14
Reinhard Bütikofer

Ontwerpresolutie
Overweging C (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de ontwikkeling van
nieuwe technologieën de vraag naar 
grondstoffen die voor deze industrieën 
nodig zijn, verder zal doen toenemen,

Or. en

Amendement 15
Reinhard Bütikofer

Ontwerpresolutie
Overweging D (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat het internationale 
aanbod ten dele wordt beperkt door 
exportquota, en prijzen tot recordhoogte 
oplopen,

Or. en

Amendement 16
Reinhard Bütikofer

Ontwerpresolutie
Overweging E (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat in de productiesector 
het aandeel van de materiaalkosten in de 
totale productiekosten aanzienlijk groter 
is dan het aandeel van de 
personeelskosten en dat in de trend van 
het groter wordende aandeel van de 
materiaalkosten in alle sectoren in ieder 
geval op de middellange termijn naar 
verwachting geen verandering zal 
optreden,

Or. en

Amendement 17
Reinhard Bütikofer

Ontwerpresolutie
Overweging F (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat markten baat hebben 
bij billijke en voor iedereen gelijke 
randvoorwaarden,

Or. en

Amendement 18
Reinhard Bütikofer
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Ontwerpresolutie
Overweging G (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat een fellere strijd om 
grondstoffen de internationale 
betrekkingen schade kan toebrengen en 
tot grondstoffenconflicten kan leiden,

Or. en

Amendement 19
Reinhard Bütikofer

Ontwerpresolutie
Overweging H (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat ondanks 
verbeteringen op de lange termijn de groei 
van de grondstoffenproductiviteit in de 
EU aanmerkelijk trager is geweest dan de 
toename van de arbeidsproductiviteit,

Or. en

Amendement 20
Reinhard Bütikofer

Ontwerpresolutie
Overweging I (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat deze uitdagingen een 
kans kunnen zijn voor nieuwe, 
innovatieve, voor alle partijen gunstige 
partnerschappen en samenwerking tussen 
de EU en derde landen,

Or. en

Amendement 21
Reinhard Bütikofer

Ontwerpresolutie
Overweging J (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat de acties die de 
Commissie voorstelt ter verbetering van de 
grondstoffenefficiëntie en recyclage niet 
veel verder gaan dan beoordelingen van 
wat zou kunnen worden gedaan in plaats 
van voorstellen voor concrete 
maatregelen, en daarom niet volstaan om 
de genoemde doelstellingen te 
verwezenlijken,

Or. en

Amendement 22
Reinhard Bütikofer

Ontwerpresolutie
Overweging K (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

K. overwegende dat de Commissie stelt dat 
een betere tenuitvoerlegging en 
handhaving van de bestaande 
afvalstoffenwetgeving van cruciaal belang 
is voor het bevorderen van een Europa 
met een hogere mate van 
grondstoffenefficiëntie, maar verzuimt 
een voorstel te presenteren voor een 
afvalstoffenagentschap en een specifiek 
Europees orgaan dat zich met directe 
inspecties gaat bezighouden,

Or. en

Amendement 23
Reinhard Bütikofer

Ontwerpresolutie
Overweging L (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

L. overwegende dat méér recyclage van 
waardevolle materialen, in het bijzonder 
zeldzame aardmetalen, alleen mogelijk is 
wanneer ook méér wordt ontmanteld,
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Or. en

Amendement 24
Reinhard Bütikofer

Ontwerpresolutie
Overweging M (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

M. overwegende dat recyclage alleen
winstgevend is indien gebruik kan worden 
gemaakt van betrouwbare en 
doeltreffende classificerings- en 
scheidingstechnologieën, aangezien de 
waarde van gerecycleerde materialen 
afhangt van de fractiezuiverheid,

Or. en

Amendement 25
Reinhard Bütikofer

Ontwerpresolutie
Overweging N (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

N. overwegende dat een strategie voor 
industriële innovatie die is gericht op 
vergroting van efficiëntie en recycling 
goed is voor duurzaamheid, het 
concurrentievermogen en zekerheid van 
bevoorrading,

Or. en

Amendement 26
Konrad Szymański

Ontwerpresolutie
Overweging O (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

O. overwegende dat de EU-lidstaten, 
Australië en de Verenigde Staten in staat 
zijn eigen capaciteit voor de extractie van 
kritieke grondstoffen, onedele metalen en 
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zeldzame aardmetalen te ontwikkelen,

Or. en

Amendement 27
Reinhard Bütikofer

Ontwerpresolutie
Overweging O (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

O. overwegende dat het van cruciaal 
belang is tijdig adequate maatregelen te 
nemen voor het implementeren van een 
doeltreffende strategie en het boeken van 
resultaten bij het Europese 
grondstoffeninitiatief,

Or. en

Amendement 28
Reinhard Bütikofer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is verheugd over het feit dat de 
Commissie in 2008 in haar 
grondstoffeninitiatief prioriteit heeft 
toegekend aan niet-energie- en niet-
landbouwgrondstoffen;

1. is verheugd over het feit dat de 
Commissie in 2008 in haar 
grondstoffeninitiatief prioriteit heeft 
toegekend aan niet-energie- en niet-
landbouwgrondstoffen; is van oordeel dat 
grondstoffenbeleid en 
grondstoffendiplomatie voor de EU van 
groot belang zijn, niet alleen wat het 
industrie en de internationale handel 
betreft, maar ook horizontaal, wat 
verschillende terreinen van het intern 
beleid, alsook het buitenlands en 
veiligheidsbeleid betreft; vraagt de 
Commissie aan dit onderwerp net zo veel 
aandacht te besteden als aan het 
onderwerp energie; beschouwt dit ook als 
een taak voor de EDEO;

Or. en
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Amendement 29
Adam Gierek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is verheugd over het feit dat de 
Commissie in 2008 in haar 
grondstoffeninitiatief prioriteit heeft 
toegekend aan niet-energie- en niet-
landbouwgrondstoffen,

1. is verheugd over het feit dat in 2008 de 
Commissie het grondstoffenbeleid als 
prioriteit heeft onderkend in haar 
grondstoffeninitiatief, waarvan de status 
het belang van energiebeleid weerspiegelt 
en waarvan het toepassingsgebied alle 
minerale en organische grondstoffen, 
alsook water en lucht omvat,

Or. pl

Amendement 30
Marita Ulvskog, Judith A. Merkies

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is verheugd over het feit dat de 
Commissie in 2008 in haar 
grondstoffeninitiatief prioriteit heeft 
toegekend aan niet-energie- en niet-
landbouwgrondstoffen;

1. is verheugd over het feit dat de 
Commissie in 2008 in haar 
grondstoffeninitiatief prioriteit heeft 
toegekend aan niet-energie- en niet-
landbouwgrondstoffen; verzoekt de 
Commissie snel werk te maken van de 
tenuitvoerlegging van het 
grondstoffeninitiatief;

Or. en

Amendement 31
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. neemt nota van de nieuwe mededeling 
van de Commissie en haar initiatief om 
ook grondstoffenmarkten op te nemen; 
verzoekt de Commissie om voldoende 

2. verzoekt de Commissie om voldoende 
aandacht te geven aan zowel de 
grondstoffenmarkten, als het 
grondstoffeninitiatief; de aan deze twee 
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aandacht te geven aan zowel de 
grondstoffenmarkten, als het 
grondstoffeninitiatief;

(markten en het initiatief) gerelateerde 
problemen verschillen van aard en 
behoeven andere oplossingen, waarbij het 
bij de één om de gevolgen van financiële 
markten voor de oplopende voedselprijzen 
gaat, en bij de ander om een tekort aan 
belangrijke grondstoffen;

Or. en

Amendement 32
Herbert Reul

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. neemt nota van de nieuwe mededeling 
van de Commissie en haar initiatief om ook 
grondstoffenmarkten op te nemen; 
verzoekt de Commissie om voldoende 
aandacht te geven aan zowel de 
grondstoffenmarkten, als het 
grondstoffeninitiatief;

2. neemt nota van de nieuwe mededeling 
van de Commissie en haar initiatief om ook 
grondstoffenmarkten op te nemen; 
verzoekt de Commissie om voldoende 
aandacht te geven aan zowel de 
grondstoffenmarkten, als het 
grondstoffeninitiatief; onderstreept dat de 
drie pijlers van het grondstoffeninitiatief 
evenzovele benaderingen voor het 
oplossen van de grondstoffenproblematiek 
vormen; roept de Commissie op de 
grondstoffenstrategie op evenwichtige 
wijze ten uitvoer te leggen;

Or. de

Amendement 33
Paul Rübig

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. neemt nota van de nieuwe mededeling 
van de Commissie en haar initiatief om 
ook grondstoffenmarkten op te nemen; 
verzoekt de Commissie om voldoende 
aandacht te geven aan zowel de 
grondstoffenmarkten, als het 
grondstoffeninitiatief;

2. verzoekt de Commissie om voldoende 
aandacht te geven aan zowel de 
grondstoffenmarkten, als het 
grondstoffeninitiatief; de problemen zijn 
verschillend van aard en behoeven 
verschillende maatregelen;
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Or. en

Amendement 34
Judith A. Merkies, Marita Ulvskog, Jo Leinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. neemt nota van de nieuwe mededeling 
van de Commissie en haar initiatief om ook 
grondstoffenmarkten op te nemen; 
verzoekt de Commissie om voldoende 
aandacht te geven aan zowel de 
grondstoffenmarkten, als het 
grondstoffeninitiatief;

2. neemt nota van de nieuwe mededeling 
van de Commissie en haar initiatief om ook 
grondstoffenmarkten op te nemen; 
verzoekt de Commissie om voldoende 
aandacht te geven aan zowel de 
grondstoffenmarkten, als het 
grondstoffeninitiatief; is evenwel van 
oordeel dat de grondstoffenstrategie stevig 
verankerd moet zijn in een sterk 
innovatie- en industriebeleid voor 
Europa;

Or. en

Amendement 35
Ioan Enciu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. neemt nota van de nieuwe mededeling 
van de Commissie en haar initiatief om ook 
grondstoffenmarkten op te nemen; 
verzoekt de Commissie om voldoende 
aandacht te geven aan zowel de 
grondstoffenmarkten, als het 
grondstoffeninitiatief;

2. neemt nota van de nieuwe mededeling 
van de Commissie en haar initiatief om ook 
grondstoffenmarkten op te nemen; 
verzoekt de Commissie om voldoende 
aandacht te geven aan zowel de 
grondstoffenmarkten, als het 
grondstoffeninitiatief, omdat dit een basis 
zal vormen voor het tot stand brengen van 
zekerheid van bevoorrading met 
grondstoffen voor de Europese Unie;

Or. en

Amendement 36
Herbert Reul
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. onderstreept dat de beschikbaarheid 
van grondstoffen zoals metalen, 
industriemineralen, bouwstoffen, hout en 
rubber van essentieel belang is voor het 
ontwikkelingspotentieel, het 
concurrentievermogen en het behoud van 
de Europese industrie;

Or. de

Amendement 37
Anni Podimata

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. onderstreept het feit dat financiële 
en grondstoffenmarkten nu meer 
verstrengeld zijn dan ooit tevoren, en dat 
de prijsvolatiliteit van grondstoffen in 
belangrijke mate aan speculatie is toe te 
schrijven;

Or. en

Amendement 38
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. onderstreept het enorme aanbod van 
natuurlijke hulpbronnen in Europa en de 
noodzaak van betere coördinatie ten 
aanzien van de methoden voor extractie, 
distributie, verwerking, hergebruik en 
recyclage;

Or. en
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Amendement 39
Anni Podimata

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 ter. verzoekt de Commissie de richtlijn 
betreffende markten voor financiële 
diensten te herzien, om de handel 
transparanter te maken door toe te staan 
dat op georganiseerde locaties in 
grondstoffenderivaten wordt gehandeld en 
door de regelgevende instanties de 
bevoegdheid te geven positieplafonds vast 
te stellen;

Or. en

Amendement 40
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. is verheugd met het werk van de 
Commissie op het vlak van het in kaart 
brengen van kritieke grondstoffen; 
verzoekt de Commissie hier voor follow-up 
te zorgen in de zin van een analyse van de 
bevoorradingsketens die van kritieke 
grondstoffen afhankelijk zijn, de 
raffinagecapaciteit en de interactie tussen 
kritieke grondstoffen en de gerelateerde 
onedele metalen;

3. is verheugd met het werk van de 
Commissie op het vlak van het in kaart 
brengen van kritieke grondstoffen; 
verzoekt de Commissie hier voor follow-up 
te zorgen in de zin van een analyse van de 
bevoorradingsketens die van kritieke 
grondstoffen afhankelijk zijn, de 
raffinagecapaciteit en de interactie tussen 
kritieke grondstoffen en de gerelateerde 
onedele metalen; onderstreept dat een 
onderscheid moet worden aangebracht 
tussen de grondstoffen in het eerste deel 
van de toeleveringsketen en die in het 
laatste deel, aangezien de omvang van de 
exportkredieten aanmerkelijk verschilt 
overeenkomstig de mate van verwerking, 
en dat hierbij bij de beoordeling rekening 
moet worden gehouden;

Or. en
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Amendement 41
Ioan Enciu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. is verheugd met het werk van de 
Commissie op het vlak van het in kaart 
brengen van kritieke grondstoffen; 
verzoekt de Commissie hier voor follow-up 
te zorgen in de zin van een analyse van de 
bevoorradingsketens die van kritieke 
grondstoffen afhankelijk zijn, de 
raffinagecapaciteit en de interactie tussen 
kritieke grondstoffen en de gerelateerde 
onedele metalen;

3. is verheugd met het werk van de 
Commissie op het vlak van het in kaart 
brengen van kritieke grondstoffen, 
aangezien hierbij de specifieke tekorten 
aan grondstoffen in Europa aan het licht 
zullen komen; verzoekt de Commissie hier 
voor follow-up te zorgen in de zin van een 
analyse van de bevoorradingsketens die 
van kritieke grondstoffen afhankelijk zijn, 
de raffinagecapaciteit en de interactie 
tussen kritieke grondstoffen en de 
gerelateerde onedele metalen;

Or. en

Amendement 42
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. is verheugd met het werk van de 
Commissie op het vlak van het in kaart 
brengen van kritieke grondstoffen; 
verzoekt de Commissie hier voor follow-up 
te zorgen in de zin van een analyse van de 
bevoorradingsketens die van kritieke 
grondstoffen afhankelijk zijn, de 
raffinagecapaciteit en de interactie tussen 
kritieke grondstoffen en de gerelateerde 
onedele metalen;

3. is verheugd met het werk van de 
Commissie op het vlak van het in kaart 
brengen van kritieke grondstoffen; 
verzoekt de Commissie de 
grondstoffenlijst regelmatig te 
actualiseren en hier voor follow-up te 
zorgen in de zin van een analyse van de 
bevoorradingsketens die van kritieke 
grondstoffen afhankelijk zijn, de 
raffinagecapaciteit en de interactie tussen 
kritieke grondstoffen en de gerelateerde 
onedele metalen;

Or. ro

Amendement 43
Adam Gierek
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. is verheugd met het werk van de 
Commissie op het vlak van het in kaart 
brengen van kritieke grondstoffen; 
verzoekt de Commissie hier voor follow-up 
te zorgen in de zin van een analyse van de 
bevoorradingsketens die van kritieke 
grondstoffen afhankelijk zijn, de 
raffinagecapaciteit en de interactie tussen 
kritieke grondstoffen en de gerelateerde 
onedele metalen;

3. is verheugd met het werk van de 
Commissie op het vlak van het in kaart 
brengen van kritieke grondstoffen; 
verzoekt de Commissie hier voor follow-up 
te zorgen in de zin van een analyse van de 
bevoorradingsketens die van kritieke 
grondstoffen afhankelijk zijn, hun 
capaciteit voor verdere raffinage, zoals 
raffinage en extractie resulterend in de 
productie van halffabricaten; wijst op de 
verscheidenheid aan logistieke 
paradigmata voor grondstoffenstromen op 
de gemeenschappelijke markt;

Or. pl

Amendement 44
Reinhard Bütikofer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. is verheugd met het werk van de 
Commissie op het vlak van het in kaart 
brengen van kritieke grondstoffen; 
verzoekt de Commissie hier voor follow-up 
te zorgen in de zin van een analyse van de 
bevoorradingsketens die van kritieke 
grondstoffen afhankelijk zijn, de 
raffinagecapaciteit en de interactie tussen 
kritieke grondstoffen en de gerelateerde 
onedele metalen;

3. is verheugd met het werk van de 
Commissie op het vlak van het in kaart 
brengen van kritieke grondstoffen, die 
allemaal 'technologiemetalen' zijn; 
verzoekt de Commissie hier voor follow-up 
te zorgen in de zin van een analyse van de 
bevoorradingsketens die van kritieke 
grondstoffen afhankelijk zijn, de 
raffinagecapaciteit en de interactie tussen 
kritieke grondstoffen en de gerelateerde 
onedele metalen; er moeten nadere 
inspanningen worden verricht op het 
gebied van het ontwikkelen van een 
risicoradar voor kritieke grondstoffen; 
onderstreept het belang van het 
aanpakken van de problemen bij de 
bevoorrading met zeldzame aardmetalen; 
onderstreept eens te meer dat rekening 
moet worden gehouden met alle kritieke 
grondstoffen;
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Or. en

Amendement 45
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. is verheugd met het werk van de 
Commissie op het vlak van het in kaart 
brengen van kritieke grondstoffen; 
verzoekt de Commissie hier voor follow-up 
te zorgen in de zin van een analyse van de 
bevoorradingsketens die van kritieke 
grondstoffen afhankelijk zijn, de 
raffinagecapaciteit en de interactie tussen 
kritieke grondstoffen en de gerelateerde 
onedele metalen;

3. is verheugd met het werk van de 
Commissie op het vlak van het in kaart 
brengen van kritieke grondstoffen; 
verzoekt de Commissie hier voor follow-up 
te zorgen in de zin van een analyse van de 
bevoorradingsketens die van kritieke 
grondstoffen afhankelijk zijn, huidige en 
toekomstige behoeften en prijzen, de 
raffinagecapaciteit van Europese 
industrieën en de interactie tussen kritieke 
grondstoffen en de gerelateerde onedele 
metalen; verzoekt de Commissie een 
analyse te maken van de negatieve 
gevolgen van potentiële tekorten aan 
kritieke grondstoffen en zeldzame 
aardmetalen voor de sectoren 
hernieuwbare energieën, 
spitstechnologieën en defensie;

Or. en

Amendement 46
Paul Rübig

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. is verheugd met het werk van de 
Commissie op het vlak van het in kaart 
brengen van kritieke grondstoffen; 
verzoekt de Commissie hier voor follow-up 
te zorgen in de zin van een analyse van de 
bevoorradingsketens die van kritieke 
grondstoffen afhankelijk zijn, de 
raffinagecapaciteit en de interactie tussen 
kritieke grondstoffen en de gerelateerde 
onedele metalen;

3. is verheugd met het werk van de 
Commissie op het vlak van het in kaart 
brengen van kritieke grondstoffen; 
verzoekt de Commissie hier voor follow-up 
te zorgen in de zin van een analyse van de 
bevoorradingsketens die van kritieke 
grondstoffen afhankelijk zijn, de 
raffinagecapaciteit en de interactie tussen 
kritieke grondstoffen en de gerelateerde 
onedele metalen, en niet-zeldzame maar 
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wel belangrijke grondstoffen, teneinde iets 
te doen aan inflatietendensen die tot 
concentraties van eigendom van 
leveranciers leiden;

Or. en

Amendement 47
Gaston Franco, Lara Comi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3bis. is verheugd over het feit dat in de 
mededeling van de Commissie wordt 
erkend dat het belangrijk is dat andere 
essentiële grondstoffen, zoals rubber, in 
het toepassingsgebied van de strategie 
worden opgenomen; is van oordeel dat bij 
de volgende herziening van de lijst van 
essentiële grondstoffen rekening wordt 
gehouden met de uitdaging van een 
duurzame bevoorrading met rubber; vindt 
dat het één van de concrete doelstellingen 
van de grondstoffendiplomatie moet zijn 
rubber ook te winnen in andere gebieden 
dan alleen Zuidoost-Azië, zoals nu het 
geval is;

Or. fr

Amendement 48
Adam Gierek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. verzoekt de Commissie ervoor te 
zorgen dat bij de classificatie van 
grondstoffen rekening wordt gehouden 
met de volgende criteria: de 
energieconsumptie die nodig was voor 
hun verwerving, het eindgebruik, hun 
mogelijke vervanging en hun 
beschikbaarheid op de EU- en de 



PE462.749v01-00 22/77 AM\863329NL.doc

NL

wereldmarkt;

Or. pl

Amendement 49
Konrad Szymański

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. onderstreept het belang van 
duurzaam en complementair gebruik van 
eigen grondstoffen in de EU-lidstaten, een 
effectief handelsbeleid en goed bestuur 
ten aanzien van grondstoffen, op basis 
van doeltreffend gebruik en recyclage, 
voor het Europees grondstoffenbeleid;

Or. en

Amendement 50
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. herinnert eraan dat niet alle kritieke 
grondstoffen even kritiek zijn, en dat er 
ook bij beschikbaarheid en prijs 
verschillen zijn;

Or. en

Amendement 51
Konrad Szymański

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 ter. onderstreept dat de beperkingen bij 
de toegang tot kritieke grondstoffen, 
onedele metalen en zeldzame aardmetalen 
een belangrijke bedreiging vormen voor 
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het concurrentievermogen en de 
innovatiecapaciteit van de Europese 
industrie; deze beperkingen zijn een 
rechtstreeks gevolg van een zwak gebruik 
van onze eigen grondstoffen en van het 
protectionisme van de grondstoffenrijke 
landen;

Or. en

Amendement 52
Reinhard Bütikofer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. wijst erop dat een doeltreffend 
grondstoffenbeleid van cruciaal belang is 
voor het succes van de strategie; benadrukt 
de noodzaak van nauwere samenwerking 
binnen de Commissie en tussen de 
lidstaten; beveelt aan een 
interdepartementale task force voor 
grondstoffen op te richten, zoals in 
Frankrijk en de VS, om beleid te 
ontwikkelen, te controleren en te herzien, 
en voor strategische samenhang te zorgen, 
alsmede de oprichting van een systeem 
voor vroegtijdige waarschuwing; verzoekt 
de Commissie samenwerking tussen de 
lidstaten met betrekking tot de externe 
dimensie te bevorderen; is van oordeel dat 
de aangekondigde mededeling over de 
externe dimensie van energie als voorbeeld 
zou kunnen dienen;

4. wijst erop dat een doeltreffend 
grondstoffenbeleid van cruciaal belang is 
voor het succes van de 
grondstoffenstrategie; is van oordeel dat 
een effectieve strategie om een continu 
dialoog met de betrokken partijen moet 
omvatten; benadrukt de noodzaak van 
nauwere samenwerking binnen de 
Commissie en tussen de lidstaten; beveelt 
aan in 2011 een interdepartementale task 
force op hoog niveau voor grondstoffen op 
te richten, zoals in Frankrijk en de VS, met 
vertegenwoordigers van de relevante 
DG's, het Gemeenschappelijk Centrum 
voor Onderzoek, het Europees 
Milieuagentschap en de Europese Dienst 
voor extern optreden, om beleid te 
ontwikkelen, te controleren en te herzien, 
en voor strategische samenhang te zorgen, 
alsmede de oprichting van een systeem 
voor vroegtijdige waarschuwing; verzoekt 
de Commissie de lidstaten aan te sporen 
hun eigen grondstoffenstrategieën te 
ontwikkelen en samenwerking en de 
uitwisseling van goede praktijken tussen 
de lidstaten te bevorderen, waaronder met 
betrekking tot de externe dimensie; geeft in 
overweging dat de aangekondigde 
mededeling over de externe dimensie van 
energie als voorbeeld zou kunnen dienen;

Or. en
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Amendement 53
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. wijst erop dat een doeltreffend 
grondstoffenbeleid van cruciaal belang is 
voor het succes van de strategie; benadrukt 
de noodzaak van nauwere samenwerking 
binnen de Commissie en tussen de 
lidstaten; beveelt aan een 
interdepartementale task force voor 
grondstoffen op te richten, zoals in 
Frankrijk en de VS, om beleid te 
ontwikkelen, te controleren en te herzien, 
en voor strategische samenhang te zorgen, 
alsmede de oprichting van een systeem 
voor vroegtijdige waarschuwing; verzoekt 
de Commissie samenwerking tussen de 
lidstaten met betrekking tot de externe 
dimensie te bevorderen; is van oordeel dat 
de aangekondigde mededeling over de 
externe dimensie van energie als voorbeeld 
zou kunnen dienen;

4. wijst erop dat een doeltreffend 
grondstoffenbeleid van cruciaal belang is 
voor het succes van de strategie; benadrukt 
de noodzaak van nauwere samenwerking 
binnen de Commissie en tussen de 
lidstaten; beveelt aan een 
interdepartementale task force voor 
grondstoffen op te richten, zoals in 
Frankrijk en de VS, om beleid, inclusief 
partnerschapsovereenkomsten, te 
ontwikkelen, te controleren en te herzien, 
en voor strategische samenhang te zorgen, 
alsmede de oprichting van een systeem 
voor vroegtijdige waarschuwing; verzoekt 
de Commissie samenwerking tussen de 
lidstaten met betrekking tot de externe 
dimensie te bevorderen; is van oordeel dat 
de aangekondigde mededeling over de 
externe dimensie van energie als voorbeeld 
zou kunnen dienen;

Or. en

Amendement 54
Paul Rübig

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. wijst erop dat een doeltreffend 
grondstoffenbeleid van cruciaal belang is 
voor het succes van de strategie; benadrukt 
de noodzaak van nauwere samenwerking 
binnen de Commissie en tussen de 
lidstaten; beveelt aan een 
interdepartementale task force voor 
grondstoffen op te richten, zoals in 
Frankrijk en de VS, om beleid te 

4. wijst erop dat een doeltreffend 
grondstoffenbeleid van cruciaal belang is 
voor het succes van de strategie; benadrukt 
de noodzaak van nauwere samenwerking 
binnen de Commissie en tussen de 
lidstaten; beveelt aan een 
interdepartementale task force voor 
grondstoffen op te richten, zoals in 
Frankrijk en de VS, om beleid, inclusief 
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ontwikkelen, te controleren en te herzien, 
en voor strategische samenhang te zorgen, 
alsmede de oprichting van een systeem 
voor vroegtijdige waarschuwing; verzoekt 
de Commissie samenwerking tussen de 
lidstaten met betrekking tot de externe 
dimensie te bevorderen; is van oordeel dat 
de aangekondigde mededeling over de 
externe dimensie van energie als voorbeeld 
zou kunnen dienen;

partnerschapsovereenkomsten, te 
ontwikkelen, te controleren en te herzien, 
en voor strategische samenhang te zorgen, 
alsmede de oprichting van een systeem 
voor vroegtijdige waarschuwing; verzoekt 
de Commissie samenwerking tussen de 
lidstaten met betrekking tot de externe 
dimensie te bevorderen; is van oordeel dat 
de aangekondigde mededeling over de 
externe dimensie van energie als voorbeeld 
zou kunnen dienen;

Or. en

Amendement 55
Michael Theurer, Jorgo Chatzimarkakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. wijst erop dat een doeltreffend 
grondstoffenbeleid van cruciaal belang is 
voor het succes van de strategie; benadrukt 
de noodzaak van nauwere samenwerking 
binnen de Commissie en tussen de 
lidstaten; beveelt aan een 
interdepartementale task force voor 
grondstoffen op te richten, zoals in 
Frankrijk en de VS, om beleid te 
ontwikkelen, te controleren en te herzien, 
en voor strategische samenhang te zorgen, 
alsmede de oprichting van een systeem 
voor vroegtijdige waarschuwing; verzoekt 
de Commissie samenwerking tussen de 
lidstaten met betrekking tot de externe 
dimensie te bevorderen; is van oordeel dat 
de aangekondigde mededeling over de 
externe dimensie van energie als voorbeeld 
zou kunnen dienen;

4. wijst erop dat een doeltreffend 
grondstoffenbeleid van cruciaal belang is 
voor het succes van de strategie; benadrukt 
de noodzaak van nauwere samenwerking 
binnen de Commissie en het Europees 
Parlement, en tussen de lidstaten; beveelt 
aan een interdepartementale task force voor 
grondstoffen op te richten, zoals in 
Frankrijk en de VS, om beleid te 
ontwikkelen, te controleren en te herzien, 
en voor strategische samenhang te zorgen, 
alsmede de oprichting van een systeem 
voor vroegtijdige waarschuwing; verzoekt 
de Commissie samenwerking tussen de 
lidstaten met betrekking tot de externe 
dimensie te bevorderen; is van oordeel dat 
de aangekondigde mededeling over de 
externe dimensie van energie als voorbeeld 
zou kunnen dienen;

Or. en

Amendement 56
Adam Gierek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. is van oordeel dat de vraag naar 
minerale en organische grondstoffen, 
water en lucht afhankelijk is van een 
breed opgezet innovatiebeleid op het 
gebied van grondstoffenvervanging, dat 
gekoppeld is aan hun eindgebruik voor de 
productie van marktproducten; is 
derhalve van oordeel dat steun moet 
worden toegekend aan innovatieve 
oplossingen voor het verkrijgen van 
bouwmaterialen voor de bouwsector en de 
machine-industrie, alsook van materialen 
voor het verkrijgen van stoffen met 
specifieke fysieke en chemische 
eigenschappen, zoals zeldzame 
aardmetalen en koper;

Or. pl

Amendement 57
Eija-Riitta Korhola, Riikka Manner, Hannu Takkula

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. erkent het bestaan van problemen 
met de bevoorrading met grondstoffen in 
de houtverwerkende industrie en de sector 
hernieuwbare energieën, en onderstreept 
het belang van een getrapt' gebruik van 
houtproducten (d.w.z. ten eerste voor 
producten op basis van hout, ten tweede 
herwonnen of hergebruikt of gerecycled, 
en tot slot gebruikt voor energie) als 
fundamentele criteria voor het 
ontwikkelen van criteria voor beleid 
inzake hernieuwbare energie; 

Or. en

Amendement 58
Vladko Todorov Panayotov
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. wijst erop dat een goed werkende 
grondstoffenmarkt het bedrijfsleven de 
noodzakelijke stimulansen zal bieden om 
grondstoffen efficiënt te gebruiken, aan 
recyclage te doen en meer te investeren in 
O&O-activiteiten gericht op vervanging; 
verzoekt de Commissie daarom te werken 
aan een goed functionerende 
grondstoffenmarkt;

Or. en

Amendement 59
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. verzoekt de Commissie een 
Europese routekaart voor grondstoffen 
met horizon 2050 te ontwikkelen, in het 
kader waarvan potentiële toekomstige 
ontwikkelingen, bedreigingen en kansen 
met betrekking tot grondstoffen en 
kritieke grondstoffen in kaart worden 
gebracht, en die Europese industrieën, 
wetenschappelijke en 
onderzoeksinstellingen kan helpen bij 
langetermijnplanning en -investeringen;

Or. en

Amendement 60
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om in het kader van het 
aanstaande kaderprogramma voor 
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onderzoek een programma te ontwikkelen 
voor onderzoek en innovatie op het gebied 
van nieuwe materialen en materialen die 
op termijn bestaande grondstoffen 
waarbij schaarste dreigt, kunnen 
vervangen;

Or. ro

Amendement 61
Marian-Jean Marinescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. wijst erop dat een goed werkende 
grondstoffenmarkt het bedrijfsleven de 
noodzakelijke stimulansen zal bieden om 
grondstoffen efficiënt te gebruiken, aan 
recyclage te doen en op vervanging 
gericht onderzoek te verrichten; verzoekt 
de Commissie daarom te werken aan een 
goed functionerende grondstoffenmarkt;

Or. en

Amendement 62
Jan Březina

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. wijst erop dat een goed werkende 
grondstoffenmarkt het bedrijfsleven de 
noodzakelijke stimulansen zal bieden om 
grondstoffen efficiënt te gebruiken, aan 
recyclage te doen en op vervanging 
gericht onderzoek te verrichten; verzoekt 
de Commissie daarom te werken aan een 
goed functionerende grondstoffenmarkt;

Or. en

Amendement 63
Konrad Szymański
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. wijst erop dat een goed werkende 
grondstoffenmarkt het bedrijfsleven de 
noodzakelijke stimulansen zal bieden om 
grondstoffen efficiënt te gebruiken, aan 
recyclage te doen en op vervanging 
gericht onderzoek te verrichten; verzoekt 
de Commissie daarom te werken aan een 
goed functionerende grondstoffenmarkt;

Or. en

Amendement 64
Eija-Riitta Korhola, Riikka Manner, Hannu Takkula

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 ter. spoort de Commissie aan een 
gedetailleerde analyse van de 
beschikbaarheid van hout te verrichten, 
met inachtneming van de potentiële vraag 
van zowel de houtverwerkende sector als 
de sector hernieuwbare energie 
(biomassa);

Or. en

Amendement 65
Marita Ulvskog, Judith A. Merkies

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. vindt het van groot belang dat het 
Europees Parlement middels een jaarlijks 
voortgangsverslag regelmatig op de hoogte 
wordt gebracht van de ontwikkeling van 
het grondstoffeninitiatief;

5. vindt het van groot belang dat het 
Europees Parlement middels een jaarlijks 
voortgangsverslag regelmatig op de hoogte 
wordt gebracht van de ontwikkeling van 
het grondstoffeninitiatief en de 
verwezenlijking van de doelstellingen 
ervan; dringt erop aan dat in dit verslag 
ook een beoordeling wordt opgenomen 
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van het grondstoffeninitiatief vanuit de 
optiek van de inzet van de EU voor 
coherentie van het ontwikkelingsbeleid; 

Or. en

Amendement 66
Jo Leinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. vindt het van groot belang dat het 
Europees Parlement middels een jaarlijks 
voortgangsverslag regelmatig op de hoogte 
wordt gebracht van de ontwikkeling van 
het grondstoffeninitiatief;

5. vindt het van groot belang dat het 
Europees Parlement middels een jaarlijks 
voortgangsverslag, met gegevens over de
extractie en het gebruik van kritieke 
grondstoffen, alsook de milieu- en sociale 
gevolgen daarvan, regelmatig op de 
hoogte wordt gebracht van de ontwikkeling 
van het grondstoffeninitiatief;

Or. en

Amendement 67
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. vindt het van groot belang dat het 
Europees Parlement middels een jaarlijks 
voortgangsverslag regelmatig op de hoogte 
wordt gebracht van de ontwikkeling van 
het grondstoffeninitiatief;

5. verzoekt de Commissie een jaarlijks 
voortgangsverslag over de ontwikkeling 
van het grondstoffeninitiatief te 
presenteren;

Or. en

Amendement 68
Zigmantas Balčytis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. is van oordeel dat markten - in het 
bijzonder markten voor voedsel, 
elektriciteit en gas - goed moeten worden 
gemonitord, omdat daarmee mogelijke 
gevallen van misbruik in kaart kunnen 
worden gebracht en een eind kan worden 
gemaakt aan ongerechtvaardigde 
speculatie;

Or. lt

Amendement 69
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. onderstreept dat de toegang tot 
grondstoffen van essentieel belang is voor 
de industrie, inclusief kmo's, en dat 
onvoorspelbare prijsschommelingen een 
grote risicofactor vormen;

Or. en

Amendement 70
Herbert Reul

Ontwerpresolutie
Kopje 2

Ontwerpresolutie Amendement

Een kans voor de Europese industrie: 
grondstoffenefficiëntie, recycling en 
vervanging

Een uitdaging voor de Europese industrie: 
grondstoffenefficiëntie, recycling en 
vervanging

Or. de

Amendement 71
Reinhard Bütikofer

Ontwerpresolutie
Kopje 2
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Ontwerpresolutie Amendement

Een kans voor de Europese industrie: 
grondstoffenefficiëntie, recycling en 
vervanging

Een kans voor de Europese industrie: 
grondstoffenefficiëntie, hergebruik, 
recycling en vervanging

Or. en

Amendement 72
Konrad Szymański

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. wijst erop dat de 
grondstoffenuitdagingen tegelijkertijd een 
kans zijn om de industriebasis van de EU 
te vernieuwen en haar 
concurrentievermogen te vergroten door 
middel van een ambitieuze 
innovatiestrategie; wijst erop dat op de 
middellange en lange termijn het vergroten 
van de efficiëntie, recycling en verlaging 
van het grondstoffengebruik essentieel 
zullen zijn voor concurrentievermogen, 
duurzaamheid en bevoorradingszekerheid; 
is van oordeel dat sociale innovatie, 
veranderingen van levensstijl en nieuwe 
concepten zoals eco-leasing, chemische 
leasing en -sharing door de Commissie 
moeten worden gesteund;

6. wijst erop dat de 
grondstoffenuitdagingen tegelijkertijd een 
kans zijn om de industriebasis van de EU 
te vernieuwen en haar 
concurrentievermogen te vergroten door 
middel van een ambitieuze 
innovatiestrategie; wijst erop dat op de 
middellange en lange termijn het vergroten 
van de efficiëntie, recycling en verlaging 
van het grondstoffengebruik essentieel 
zullen zijn voor concurrentievermogen, 
duurzaamheid en bevoorradingszekerheid; 
is van oordeel dat elk initiatief in deze 
richting vooraf moet worden gegaan door 
een onafhankelijke en alomvattende 
effectbeoordeling en een kosten-
batenanalyse, om voor economische 
rentabiliteit te zorgen en het 
concurrentievermogen van de Europese 
industrie te handhaven; is van oordeel dat 
sociale innovatie, veranderingen van 
levensstijl en nieuwe concepten zoals eco-
leasing, chemische leasing en -sharing door 
de Commissie moeten worden gesteund;

Or. en

Amendement 73
Fiona Hall

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6
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Ontwerpresolutie Amendement

6. wijst erop dat de 
grondstoffenuitdagingen tegelijkertijd een 
kans zijn om de industriebasis van de EU 
te vernieuwen en haar 
concurrentievermogen te vergroten door 
middel van een ambitieuze 
innovatiestrategie; wijst erop dat op de 
middellange en lange termijn het vergroten 
van de efficiëntie, recycling en verlaging 
van het grondstoffengebruik essentieel 
zullen zijn voor concurrentievermogen, 
duurzaamheid en bevoorradingszekerheid; 
is van oordeel dat sociale innovatie, 
veranderingen van levensstijl en nieuwe 
concepten zoals eco-leasing, chemische 
leasing en -sharing door de Commissie 
moeten worden gesteund;

6. wijst erop dat de 
grondstoffenuitdagingen tegelijkertijd een 
kans zijn om de industriebasis van de EU 
te vernieuwen en haar 
concurrentievermogen te vergroten door 
middel van een ambitieuze 
innovatiestrategie; wijst erop dat op de 
middellange en lange termijn het vergroten 
van de efficiëntie, recycling en verlaging 
van het grondstoffengebruik essentieel
zullen zijn voor concurrentievermogen, 
duurzaamheid en bevoorradingszekerheid; 
onderstreept het belang van een 
stelselmatige toepassing van de juridisch 
bindende Europese afvalstoffenhiërarchie 
zoals bedoeld in de kaderrichtlijn 
afvalstoffen, waarin prioriteit wordt 
toegekend aan preventie, hergebruik en 
recyclage, gevolgd door terugwinning en 
stort; is van oordeel dat sociale innovatie, 
veranderingen van levensstijl en nieuwe 
concepten zoals eco-leasing, chemische 
leasing en -sharing door de Commissie 
moeten worden gesteund;

Or. en

Amendement 74
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. wijst erop dat de 
grondstoffenuitdagingen tegelijkertijd een 
kans zijn om de industriebasis van de EU 
te vernieuwen en haar 
concurrentievermogen te vergroten door 
middel van een ambitieuze 
innovatiestrategie; wijst erop dat op de 
middellange en lange termijn het 
vergroten van de efficiëntie, recycling en 
verlaging van het grondstoffengebruik 
essentieel zullen zijn voor 
concurrentievermogen, duurzaamheid en 

6. wijst erop dat de 
grondstoffenuitdagingen tegelijkertijd een 
kans zijn om de industriebasis van de EU 
te vernieuwen en haar 
concurrentievermogen te vergroten door 
middel van een ambitieuze 
innovatiestrategie; wijst erop dat terwijl 
handelsmaatregelen de sleutel vormen op 
de korte termijn, het vergroten van de 
efficiëntie, recycling en verlaging van het 
grondstoffengebruik essentieel zullen zijn 
voor concurrentievermogen, duurzaamheid 



PE462.749v01-00 34/77 AM\863329NL.doc

NL

bevoorradingszekerheid; is van oordeel dat 
sociale innovatie, veranderingen van 
levensstijl en nieuwe concepten zoals eco-
leasing, chemische leasing en -sharing door 
de Commissie moeten worden gesteund;

en bevoorradingszekerheid op de 
middellange en lange termijn; is van 
oordeel dat sociale innovatie, 
veranderingen van levensstijl en nieuwe 
concepten zoals eco-leasing, chemische 
leasing en -sharing door de Commissie 
moeten worden gesteund;

Or. en

Amendement 75
Paul Rübig

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. wijst erop dat de 
grondstoffenuitdagingen tegelijkertijd een 
kans zijn om de industriebasis van de EU 
te vernieuwen en haar 
concurrentievermogen te vergroten door 
middel van een ambitieuze 
innovatiestrategie; wijst erop dat op de 
middellange en lange termijn het 
vergroten van de efficiëntie, recycling en 
verlaging van het grondstoffengebruik 
essentieel zullen zijn voor 
concurrentievermogen, duurzaamheid en 
bevoorradingszekerheid; is van oordeel dat 
sociale innovatie, veranderingen van 
levensstijl en nieuwe concepten zoals eco-
leasing, chemische leasing en -sharing door 
de Commissie moeten worden gesteund;

6. wijst erop dat de 
grondstoffenuitdagingen tegelijkertijd een 
kans zijn om de industriebasis van de EU 
te vernieuwen en haar 
concurrentievermogen te vergroten door 
middel van een ambitieuze 
innovatiestrategie; wijst erop dat terwijl 
handelsmaatregelen het belangrijkste 
probleem vormen op de korte termijn, het 
vergroten van de efficiëntie, recycling en 
verlaging van het grondstoffengebruik 
essentieel zullen zijn voor 
concurrentievermogen, duurzaamheid en 
bevoorradingszekerheid; is van oordeel dat 
sociale innovatie, veranderingen van 
levensstijl en nieuwe concepten zoals eco-
leasing, chemische leasing en -sharing door 
de Commissie moeten worden gesteund;

Or. en

Amendement 76
Marita Ulvskog, Judith A. Merkies

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. wijst erop dat de 
grondstoffenuitdagingen tegelijkertijd een 

6. wijst erop dat de 
grondstoffenuitdagingen tegelijkertijd een 
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kans zijn om de industriebasis van de EU 
te vernieuwen en haar 
concurrentievermogen te vergroten door 
middel van een ambitieuze 
innovatiestrategie; wijst erop dat op de 
middellange en lange termijn het vergroten 
van de efficiëntie, recycling en verlaging 
van het grondstoffengebruik essentieel 
zullen zijn voor concurrentievermogen, 
duurzaamheid en bevoorradingszekerheid; 
is van oordeel dat sociale innovatie, 
veranderingen van levensstijl en nieuwe 
concepten zoals eco-leasing, chemische 
leasing en -sharing door de Commissie 
moeten worden gesteund;

kans zijn om de industriebasis van de EU 
te vernieuwen, haar concurrentievermogen 
te vergroten en hoge en duurzame niveaus 
van kwalitatief hoogwaardige 
werkgelegenheid te creëren door middel 
van een ambitieuze innovatiestrategie; 
wijst erop dat op de middellange en lange 
termijn het vergroten van de efficiëntie, 
recycling en verlaging van het 
grondstoffengebruik essentieel zullen zijn 
voor concurrentievermogen, duurzaamheid 
en bevoorradingszekerheid; is van oordeel 
dat sociale innovatie, veranderingen van 
levensstijl en nieuwe concepten zoals eco-
leasing, chemische leasing en -sharing door 
de Commissie moeten worden gesteund;

Or. en

Amendement 77
Gaston Franco

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. wijst erop dat de 
grondstoffenuitdagingen tegelijkertijd een 
kans zijn om de industriebasis van de EU 
te vernieuwen en haar 
concurrentievermogen te vergroten door 
middel van een ambitieuze 
innovatiestrategie; wijst erop dat op de 
middellange en lange termijn het vergroten 
van de efficiëntie, recycling en verlaging 
van het grondstoffengebruik essentieel 
zullen zijn voor concurrentievermogen, 
duurzaamheid en bevoorradingszekerheid; 
is van oordeel dat sociale innovatie, 
veranderingen van levensstijl en nieuwe 
concepten zoals eco-leasing, chemische 
leasing en -sharing door de Commissie 
moeten worden gesteund;

6. wijst erop dat de 
grondstoffenuitdagingen tegelijkertijd een 
kans zijn om de industriebasis van de EU 
te vernieuwen en haar 
concurrentievermogen te vergroten door 
middel van een ambitieuze 
innovatiestrategie; wijst erop dat op de 
middellange en lange termijn het vergroten 
van de efficiëntie, recycling, verlaging van 
het grondstoffengebruik en de 
ontwikkeling van groene technologieën 
essentieel zullen zijn voor 
concurrentievermogen, duurzaamheid en 
bevoorradingszekerheid; is van oordeel dat 
sociale innovatie, veranderingen van 
levensstijl en nieuwe concepten zoals eco-
leasing, chemische leasing en -sharing door 
de Commissie moeten worden gesteund;

Or. fr
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Amendement 78
Edit Herczog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. wijst erop dat de 
grondstoffenuitdagingen tegelijkertijd een 
kans zijn om de industriebasis van de EU 
te vernieuwen en haar 
concurrentievermogen te vergroten door 
middel van een ambitieuze 
innovatiestrategie; wijst erop dat op de 
middellange en lange termijn het vergroten 
van de efficiëntie, recycling en verlaging 
van het grondstoffengebruik essentieel 
zullen zijn voor concurrentievermogen, 
duurzaamheid en bevoorradingszekerheid; 
is van oordeel dat sociale innovatie, 
veranderingen van levensstijl en nieuwe 
concepten zoals eco-leasing, chemische 
leasing en -sharing door de Commissie 
moeten worden gesteund;

6. wijst erop dat de 
grondstoffenuitdagingen tegelijkertijd een 
kans zijn om de industriebasis van de EU 
te vernieuwen en haar 
concurrentievermogen te vergroten door 
middel van een ambitieuze 
innovatiestrategie; wijst erop dat op de 
middellange en lange termijn het vergroten 
van de efficiëntie, recycling en verlaging 
van het grondstoffengebruik en de 
toepassing van het 'gebruik het langer'-
beginsel essentieel zullen zijn voor 
concurrentievermogen, duurzaamheid en 
bevoorradingszekerheid; is van oordeel dat 
sociale innovatie, veranderingen van 
levensstijl en nieuwe concepten zoals eco-
leasing, chemische leasing en -sharing door 
de Commissie moeten worden gesteund;

Or. en

Amendement 79
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. wijst erop dat de 
grondstoffenuitdagingen tegelijkertijd een 
kans zijn om de industriebasis van de EU 
te vernieuwen en haar 
concurrentievermogen te vergroten door 
middel van een ambitieuze 
innovatiestrategie; wijst erop dat op de 
middellange en lange termijn het vergroten 
van de efficiëntie, recycling en verlaging 
van het grondstoffengebruik essentieel 
zullen zijn voor concurrentievermogen, 
duurzaamheid en bevoorradingszekerheid; 
is van oordeel dat sociale innovatie, 

6. wijst erop dat de 
grondstoffenuitdagingen tegelijkertijd een 
kans zijn om de industriebasis van de EU 
te vernieuwen en haar 
concurrentievermogen te vergroten door 
middel van een ambitieuze 
innovatiestrategie; wijst erop dat op de 
middellange en lange termijn het vergroten 
van de efficiëntie, hergebruik, energie-
efficiënte recycling en verlaging van het 
grondstoffengebruik essentieel zullen zijn 
voor concurrentievermogen, duurzaamheid 
en bevoorradingszekerheid; is van oordeel 
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veranderingen van levensstijl en nieuwe 
concepten zoals eco-leasing, chemische 
leasing en -sharing door de Commissie 
moeten worden gesteund;

dat sociale innovatie, veranderingen van 
levensstijl en nieuwe concepten zoals eco-
leasing, chemische leasing en -sharing door 
de Commissie moeten worden gesteund;

Or. en

Amendement 80
Herbert Reul

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. wijst erop dat de 
grondstoffenuitdagingen tegelijkertijd een 
kans zijn om de industriebasis van de EU 
te vernieuwen en haar 
concurrentievermogen te vergroten door 
middel van een ambitieuze 
innovatiestrategie; wijst erop dat op de 
middellange en lange termijn het vergroten 
van de efficiëntie, recycling en verlaging 
van het grondstoffengebruik essentieel 
zullen zijn voor concurrentievermogen, 
duurzaamheid en bevoorradingszekerheid; 
is van oordeel dat sociale innovatie, 
veranderingen van levensstijl en nieuwe 
concepten zoals eco-leasing, chemische 
leasing en -sharing door de Commissie 
moeten worden gesteund;

6. wijst erop dat het overwinnen van de 
grondstoffenuitdagingen tegelijkertijd de 
industriebasis van de EU kan helpen
vernieuwen en haar concurrentievermogen 
kan helpen vergroten door middel van een 
ambitieuze innovatiestrategie;  wijst erop 
dat op de middellange en lange termijn het 
vergroten van de efficiëntie, recycling en 
verlaging van het grondstoffengebruik 
essentieel zullen zijn voor 
concurrentievermogen, duurzaamheid en 
bevoorradingszekerheid; is van oordeel dat 
sociale innovatie, veranderingen van 
levensstijl en nieuwe concepten zoals eco-
leasing, chemische leasing en -sharing door 
de Commissie moeten worden gesteund;

Or. de

Amendement 81
Reinhard Bütikofer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. wijst erop dat de 
grondstoffenuitdagingen tegelijkertijd een 
kans zijn om de industriebasis van de EU 
te vernieuwen en haar 
concurrentievermogen te vergroten door 
middel van een ambitieuze 

6. wijst erop dat de 
grondstoffenuitdagingen tegelijkertijd een 
kans zijn om de industriebasis van de EU 
te vernieuwen en haar 
concurrentievermogen te vergroten door 
middel van een ambitieuze 



PE462.749v01-00 38/77 AM\863329NL.doc

NL

innovatiestrategie; wijst erop dat op de 
middellange en lange termijn het vergroten 
van de efficiëntie, recycling en verlaging 
van het grondstoffengebruik essentieel 
zullen zijn voor concurrentievermogen, 
duurzaamheid en bevoorradingszekerheid; 
is van oordeel dat sociale innovatie, 
veranderingen van levensstijl en nieuwe 
concepten zoals eco-leasing, chemische 
leasing en -sharing door de Commissie 
moeten worden gesteund;

innovatiestrategie; notes that in the 
medium to long term increasing 
efficiencies, re-use, energy-efficient
recycling and lowering resource use will be 
key to competitiveness, sustainability and 
supply security; is van oordeel dat sociale 
innovatie, veranderingen van levensstijl en 
nieuwe concepten zoals eco-leasing, 
chemische leasing en -sharing door de 
Commissie moeten worden gesteund;

Or. en

Amendement 82
Zigmantas Balčytis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. is van oordeel dat er een Europees 
kader voor markttoezicht moet komen en 
dat de nieuwe, met energieregulering 
belaste organen de nodige bevoegdheden 
moeten krijgen om te zorgen voor een 
goede werking van de energiemarkten en, 
in het belang van Europese bedrijven en 
burgers, voor een concurrerende en 
transparante interne markt;

Or. lt

Amendement 83
Paul Rübig

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. onderstreept dat de toegang tot 
grondstoffen van essentieel belang is voor 
de hele industriesector, met inbegrip van 
kmo's, in het bijzonder de onvoorspelbare 
prijsschommelingen;

Or. en
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Amendement 84
Jan Březina

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. is verheugd over het plan van de 
Commissie om een vlaggenschipinitiatief 
betreffende grondstoffenefficiëntie te 
lanceren; verzoekt de Commissie wat de 
efficiëntie van het grondstoffengebruik 
betreft een doelstelling van 3% 
verbetering netto per jaar ten opzichte van 
het bbp vast te stellen; verzoekt de 
Commissie een betrouwbare methode voor 
het meten van grondstoffenefficiëntie te 
ontwikkelen;

7. is verheugd over het plan van de 
Commissie om een vlaggenschipinitiatief 
betreffende grondstoffenefficiëntie te 
lanceren;

Or. en

Amendement 85
Paul Rübig

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. is verheugd over het plan van de 
Commissie om een vlaggenschipinitiatief 
betreffende grondstoffenefficiëntie te 
lanceren; verzoekt de Commissie wat de 
efficiëntie van het grondstoffengebruik 
betreft een doelstelling van 3% 
verbetering netto per jaar ten opzichte van 
het bbp vast te stellen; verzoekt de 
Commissie een betrouwbare methode voor 
het meten van grondstoffenefficiëntie te 
ontwikkelen;

7. is verheugd over het plan van de 
Commissie om een vlaggenschipinitiatief 
betreffende grondstoffenefficiëntie te 
lanceren; verzoekt de Commissie een 
betrouwbare methode voor het meten van 
grondstoffenefficiëntie te ontwikkelen, 
alsook een methode voor het meten van 
het bestaande potentieel voor verdere 
verbetering binnen haar 
vlaggenschipinitiatief "A resourse-
efficient Europe" die het mogelijk maakt 
vergelijkingen te maken met industrieën 
in andere landen, zodat de doelstellingen 
voor het verbeteren van de 
grondstoffenefficiëntie in Europa op een 
objectieve basis kunnen worden 
besproken;

Or. en
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Amendement 86
Angelika Niebler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. is verheugd over het plan van de 
Commissie om een vlaggenschipinitiatief 
betreffende grondstoffenefficiëntie te 
lanceren; verzoekt de Commissie wat de 
efficiëntie van het grondstoffengebruik 
betreft een doelstelling van 3% 
verbetering netto per jaar ten opzichte van 
het bbp vast te stellen; verzoekt de 
Commissie een betrouwbare methode voor 
het meten van grondstoffenefficiëntie te 
ontwikkelen;

7. is verheugd over het plan van de 
Commissie om een vlaggenschipinitiatief 
betreffende grondstoffenefficiëntie te 
lanceren; verzoekt de Commissie een 
betrouwbare methode voor het meten van 
grondstoffenefficiëntie te ontwikkelen, om 
in het verlengde daarvan een doelstelling 
voor een jaarlijkse verbetering van de 
grondstoffenefficiëntie te kunnen 
vaststellen;

Or. de

Amendement 87
Herbert Reul

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. is verheugd over het plan van de 
Commissie om een vlaggenschipinitiatief 
betreffende grondstoffenefficiëntie te 
lanceren; verzoekt de Commissie wat de 
efficiëntie van het grondstoffengebruik 
betreft een doelstelling van 3% 
verbetering netto per jaar ten opzichte van 
het bbp vast te stellen; verzoekt de 
Commissie een betrouwbare methode voor
het meten van grondstoffenefficiëntie te 
ontwikkelen;

7. is verheugd over het plan van de 
Commissie om een vlaggenschipinitiatief 
betreffende grondstoffenefficiëntie te 
lanceren; verzoekt de Commissie een 
betrouwbare methode voor het meten van 
grondstoffenefficiëntie te ontwikkelen;
verzoekt de Commissie de belemmeringen 
voor verbetering van de 
grondstoffenproductiviteit (bijv. 
technische belemmeringen, kosten, enz.) 
in kaart te brengen;

Or. de

Amendement 88
Reinhard Bütikofer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7
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Ontwerpresolutie Amendement

7. is verheugd over het plan van de 
Commissie om een vlaggenschipinitiatief 
betreffende grondstoffenefficiëntie te 
lanceren; verzoekt de Commissie wat de 
efficiëntie van het grondstoffengebruik 
betreft een doelstelling van 3% verbetering 
netto per jaar ten opzichte van het bbp vast 
te stellen; verzoekt de Commissie een 
betrouwbare methode voor het meten van 
grondstoffenefficiëntie te ontwikkelen;

7. is verheugd over het plan van de 
Commissie om een vlaggenschipinitiatief 
betreffende grondstoffenefficiëntie te 
lanceren; verzoekt de Commissie wat de 
efficiëntie van het grondstoffengebruik 
betreft een doelstelling van 3% verbetering 
netto per jaar ten opzichte van het bbp vast 
te stellen; verzoekt de Commissie een 
betrouwbare methode voor het meten van 
grondstoffenefficiëntie te ontwikkelen, met 
inachtneming van het werk dat Eurostat 
op dit gebied heeft verricht; verzoekt de 
Commissie een visionair langetermijndoel 
te formuleren, zoals een 
grondstoffengebruik van 6 tot 10 ton per 
persoon per jaar tegen 2050;

Or. en

Amendement 89
Marita Ulvskog, Judith A. Merkies

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. is verheugd over het plan van de 
Commissie om een vlaggenschipinitiatief 
betreffende grondstoffenefficiëntie te 
lanceren; verzoekt de Commissie wat de 
efficiëntie van het grondstoffengebruik 
betreft een doelstelling van 3% verbetering 
netto per jaar ten opzichte van het bbp vast 
te stellen; verzoekt de Commissie een 
betrouwbare methode voor het meten van 
grondstoffenefficiëntie te ontwikkelen;

7. onderstreept dat economische groei 
moet worden losgekoppeld van een 
toegenomen hulpbronnengebruik; is 
daarom verheugd over het plan van de 
Commissie om een vlaggenschipinitiatief 
betreffende grondstoffenefficiëntie te 
lanceren; verzoekt de Commissie wat de 
efficiëntie van het grondstoffengebruik 
betreft een doelstelling van 3% verbetering 
netto per jaar ten opzichte van het bbp vast 
te stellen; verzoekt de Commissie een 
betrouwbare methode voor het meten van 
grondstoffenefficiëntie te ontwikkelen, met 
inachtneming van de milieu-impact van 
het grondstoffengebruik;

Or. en
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Amendement 90
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. is verheugd over het plan van de 
Commissie om een vlaggenschipinitiatief 
betreffende grondstoffenefficiëntie te 
lanceren; verzoekt de Commissie wat de 
efficiëntie van het grondstoffengebruik 
betreft een doelstelling van 3% 
verbetering netto per jaar ten opzichte van 
het bbp vast te stellen; verzoekt de 
Commissie een betrouwbare methode voor 
het meten van grondstoffenefficiëntie te 
ontwikkelen;

7. is verheugd over het plan van de 
Commissie om een vlaggenschipinitiatief 
betreffende grondstoffenefficiëntie te 
lanceren; verzoekt de Commissie een 
betrouwbare methode voor het meten van 
grondstoffenefficiëntie te ontwikkelen;

Or. en

Amendement 91
Jo Leinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. is verheugd over het plan van de 
Commissie om een vlaggenschipinitiatief 
betreffende grondstoffenefficiëntie te 
lanceren; verzoekt de Commissie wat de 
efficiëntie van het grondstoffengebruik 
betreft een doelstelling van 3% verbetering 
netto per jaar ten opzichte van het bbp vast 
te stellen; verzoekt de Commissie een 
betrouwbare methode voor het meten van 
grondstoffenefficiëntie te ontwikkelen;

7. is verheugd over het plan van de 
Commissie om een vlaggenschipinitiatief 
betreffende grondstoffenefficiëntie te 
lanceren; verzoekt de Commissie wat de 
efficiëntie van het grondstoffengebruik 
betreft een doelstelling van 3% verbetering 
netto per jaar ten opzichte van het bbp vast 
te stellen; verzoekt de Commissie een 
betrouwbare methode voor het meten van 
grondstoffenefficiëntie te ontwikkelen, en 
daarbij gebruik te maken van een pakket 
indicatoren voor het kwantificeren van 
het totale grondstoffengebruik, alsmede 
de totale land-, water- en 
koolstofvoetafdruk;

Or. en
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Amendement 92
Konrad Szymański

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. is verheugd over het plan van de 
Commissie om een vlaggenschipinitiatief 
betreffende grondstoffenefficiëntie te 
lanceren; verzoekt de Commissie wat de 
efficiëntie van het grondstoffengebruik 
betreft een doelstelling van 3% verbetering
netto per jaar ten opzichte van het bbp
vast te stellen; verzoekt de Commissie een 
betrouwbare methode voor het meten van 
grondstoffenefficiëntie te ontwikkelen;

7. is verheugd over het plan van de 
Commissie om een vlaggenschipinitiatief 
betreffende grondstoffenefficiëntie te 
lanceren; verzoekt de Commissie wat de 
efficiëntie van het grondstoffengebruik 
betreft een verbeteringsdoelstelling vast te 
stellen; verzoekt de Commissie een 
betrouwbare methode voor het meten van 
grondstoffenefficiëntie te ontwikkelen;

Or. en

Amendement 93
Gaston Franco

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7bis. steunt, vanwege de huidige 
onderbenutting daarvan, de verspreiding 
van informatie over bestaande 
bosbouwmaatregelen in het kader van het 
EU-beleid op verschillende terreinen, 
bijvoorbeeld de maatregelen gericht op 
het vergroten van de economische waarde 
van bossen, zoals de 
herbeplantingsmaatregel in de 
programma's voor 
plattelandsontwikkeling, die erop gericht 
zijn de beschikbaarheid van de grondstof 
hout te vergroten;

Or. fr

Amendement 94
Gaston Franco

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

7ter. onderstreept het belang van een 
voorlichtingscampagne op Europees 
niveau ter bevordering van hout en al zijn 
verschillende toepassingen, vanwege zijn 
intrinsieke kwaliteiten, zijn symbolische 
waarde, zijn milieuvoordelen, in het 
bijzonder als 'afvanger' van CO2, en zijn 
belang voor activiteit op het platteland;

Or. fr

Amendement 95
Gaston Franco

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7quater. onderstreept de 
hoogdringendheid van het goedkeuren op 
Europees niveau van een 
'bosmobiliseringsprogramma', zoals 
bedoeld in de conclusies van de 
conferentie van professionele 
bosbouworganisaties op 26 september 
2008 in Compiègne in Frankrijk; dringt 
erop aan bij overheidsopdrachten vooral 
in te zetten op het gebruik van hout, een 
bij uitstek milieuvriendelijke grondstof; 
vindt dat in het beleid gericht op het 
ontwikkelen van hernieuwbare 
energiebronnen met name ook moet 
worden gekeken naar biomassa, in het 
bijzonder van hout;

Or. fr

Amendement 96
Bendt Bendtsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8
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Ontwerpresolutie Amendement

8. is van oordeel dat een belasting op 
minerale grondstoffen geen adequaat 
instrument is, maar verzoekt de
Commissie te onderzoeken of een 
belasting op het gebruik van water en 
land van nut zou kunnen zijn;

Schrappen

Or. en

Amendement 97
Judith A. Merkies, Jo Leinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. is van oordeel dat een belasting op 
minerale grondstoffen geen adequaat 
instrument is, maar verzoekt de 
Commissie te onderzoeken of een 
belasting op het gebruik van water en land
van nut zou kunnen zijn;

8. spoort de Commissie aan een studie te 
laten uitvoeren naar de gevolgen van een 
belasting op minerale grondstoffen, niet-
energie grondstoffen, het gebruik van 
water en land, en daarbij in het bijzonder 
aandacht te besteden aan mogelijke 
onbedoelde uitwerkingen, zoals het 
'rebound'-effect, niet-duurzame 
vervanging, ontwijking of een 
verschuiving van economische activiteiten 
naar derde landen;

Or. en

Amendement 98
Angelika Niebler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. is van oordeel dat een belasting op 
minerale grondstoffen geen adequaat 
instrument is, maar verzoekt de Commissie 
te onderzoeken of een belasting op het 
gebruik van water en land van nut zou 
kunnen zijn;

8. is van oordeel dat een belasting op 
minerale grondstoffen geen adequaat 
instrument is;

Or. de
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Amendement 99
Konrad Szymański

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. is van oordeel dat een belasting op 
minerale grondstoffen geen adequaat 
instrument is, maar verzoekt de Commissie 
te onderzoeken of een belasting op het 
gebruik van water en land van nut zou 
kunnen zijn;

8. is van oordeel dat een belasting op 
minerale grondstoffen geen adequaat 
instrument is;

Or. en

Amendement 100
Herbert Reul

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. is van oordeel dat een belasting op 
minerale grondstoffen geen adequaat 
instrument is, maar verzoekt de Commissie 
te onderzoeken of een belasting op het 
gebruik van water en land van nut zou 
kunnen zijn;

8. is van oordeel dat een belasting op 
minerale grondstoffen geen adequaat 
instrument is om de 
grondstoffenefficiëntie te verbeteren;

Or. de

Amendement 101
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. is van oordeel dat een belasting op 
minerale grondstoffen geen adequaat 
instrument is, maar verzoekt de Commissie 
te onderzoeken of een belasting op het 
gebruik van water en land van nut zou 
kunnen zijn;

8. is van oordeel dat een belasting op 
minerale grondstoffen geen adequaat 
instrument is;
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Or. ro

Amendement 102
Adam Gierek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. is van oordeel dat een belasting op 
minerale grondstoffen geen adequaat 
instrument is, maar verzoekt de Commissie 
te onderzoeken of een belasting op het 
gebruik van water en land van nut zou 
kunnen zijn;

8. is van oordeel dat een belasting op 
minerale grondstoffen die men in bezit 
heeft geen adequaat fiscaal instrument is 
dat de ontwikkeling van grondstoffen 
bevordert, maar verzoekt de Commissie te 
onderzoeken of een belasting op het 
gebruik van water en op lucht, land en 
geologische structuren van nut zou kunnen 
zijn;

Or. pl

Amendement 103
Paul Rübig

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. is van oordeel dat een belasting op 
minerale grondstoffen geen adequaat 
instrument is, maar verzoekt de 
Commissie te onderzoeken of een 
belasting op het gebruik van water en 
land van nut zou kunnen zijn;

8. is van oordeel dat een belasting op 
minerale grondstoffen geen adequaat 
instrument is; verzoekt de Commissie zich 
te concentreren op het vergroten van de 
grondstoffenefficiëntie in Europa;

Or. en

Amendement 104
Reinhard Bütikofer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. verzoekt de Commissie de ecodesign-
instrumenten tot grondstoffen uit te 

9. verzoekt de Commissie de ecodesign-
instrumenten tot grondstoffen uit te 
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breiden, met normalisatieorganen samen te 
werken, de haalbaarheid van een 
'toprunner'-programma voor producten wat 
grondstoffenefficiëntie betreft te 
onderzoeken en de adviesdiensten 
betreffende grondstoffenefficiëntie, met 
name voor het MKB, te verbeteren, en
verzoekt het bedrijfsleven gebruik te 
maken van het Eco-Management and Audit 
Scheme (EMAS); verzoekt de Commissie 
en de lidstaten openbare aanbestedingen te 
gebruiken om grondstoffenefficiënte 
producten en producten die secundaire 
grondstoffen gebruiken, te bevorderen; 
onderstreept het belang van het in de 
productinformatie en op ecolabels 
opnemen van gegevens betreffende het 
gebruik van grondstoffen om voor 
empowerment van de consument te zorgen; 
verzoekt de Europese normalisatieorganen 
het onderwerp grondstoffenefficiëntie bij 
het vaststellen van normen te stroomlijnen;

breiden, met normalisatieorganen samen te 
werken, de haalbaarheid van een 
'toprunner'-programma voor producten wat 
grondstoffenefficiëntie betreft te 
onderzoeken en de adviesdiensten 
betreffende grondstoffenefficiëntie, met 
name voor het MKB, te verbeteren, bijv. 
door  dergelijke programma's te 
versterken in het Europees Agentschap 
voor concurrentievermogen en innovatie;
verzoekt de Commissie het mkb op dit 
gebied te ondersteunen, onder andere via 
bewustmakingscampagnes, het 
bevorderen van het uitwisselen van goede 
praktijken tussen de lidstaten, het bieden 
van toegang tot relevant onderzoek in het 
kader van FP7 en andere 
onderzoekprogramma's van de EU; 
verzoekt het bedrijfsleven gebruik te 
maken van hetzij het Eco-Management and 
Audit Scheme (EMAS) hetzij ISO-
normen; verzoekt de Commissie en de 
lidstaten openbare aanbestedingen te 
gebruiken om grondstoffenefficiënte 
producten en producten die secundaire 
grondstoffen gebruiken, te bevorderen, 
alsook om te zorgen voor een goede en 
transparante recyclage daarvan aan het 
eind van hun levenscyclus; merkt op dat 
het bij recyclage niet alleen om 
kwantioteit, maar ook om kwaliteit gaat; 
onderstreept daarom het belang van 
recyclage-vriendelijk productontwerp; 
onderstreept het belang van het in de 
productinformatie en op ecolabels 
opnemen van gegevens betreffende het 
gebruik van grondstoffen om voor 
empowerment van de consument te zorgen; 
verzoekt de Europese normalisatieorganen 
het onderwerp grondstoffenefficiëntie bij 
het vaststellen van normen te stroomlijnen;

Or. en

Amendement 105
Judith A. Merkies

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9
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Ontwerpresolutie Amendement

9. verzoekt de Commissie de ecodesign-
instrumenten tot grondstoffen uit te 
breiden, met normalisatieorganen samen te 
werken, de haalbaarheid van een
'toprunner'-programma voor producten wat 
grondstoffenefficiëntie betreft te 
onderzoeken en de adviesdiensten 
betreffende grondstoffenefficiëntie, met 
name voor het MKB, te verbeteren, en 
verzoekt het bedrijfsleven gebruik te 
maken van het Eco-Management and Audit 
Scheme (EMAS); verzoekt de Commissie 
en de lidstaten openbare aanbestedingen te 
gebruiken om grondstoffenefficiënte 
producten en producten die secundaire 
grondstoffen gebruiken, te bevorderen; 
onderstreept het belang van het in de 
productinformatie en op ecolabels 
opnemen van gegevens betreffende het 
gebruik van grondstoffen om voor 
empowerment van de consument te zorgen; 
verzoekt de Europese normalisatieorganen 
het onderwerp grondstoffenefficiëntie bij 
het vaststellen van normen te stroomlijnen;

9. verzoekt de Commissie de ecodesign-
instrumenten tot grondstoffen uit te 
breiden, met normalisatieorganen samen te 
werken, de haalbaarheid van een 
'toprunner'-programma voor producten wat 
grondstoffenefficiëntie betreft te 
onderzoeken en de adviesdiensten
betreffende grondstoffenefficiëntie, met 
name voor het MKB, te verbeteren, en 
verzoekt het bedrijfsleven gebruik te 
maken van het Eco-Management and Audit 
Scheme (EMAS); verzoekt de Commissie 
en de lidstaten openbare aanbestedingen te 
gebruiken om grondstoffenefficiënte 
producten en producten die secundaire 
grondstoffen gebruiken, te bevorderen; 
onderstreept het belang van het in de 
productinformatie en op ecolabels 
opnemen van gegevens betreffende het 
gebruik van grondstoffen om voor 
empowerment van de consument te zorgen; 
verzoekt de Europese normalisatieorganen 
het onderwerp grondstoffenefficiëntie bij 
het vaststellen van normen te stroomlijnen;
vindt het van groot belang dat de 
Commissie een studie laat uitvoeren over 
de hiërarchie van grondstoffen, waarbij 
het gaat om het vaststellen van 
toeleveringsketens en het gebruik van 
grondstoffen overeenkomstig hun hoogste 
toegevoegde waarde in economische, 
milieutechnische en sociale zin;

Or. en

Amendement 106
Bendt Bendtsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. verzoekt de Commissie de ecodesign-
instrumenten tot grondstoffen uit te 
breiden, met normalisatieorganen samen 
te werken, de haalbaarheid van een 

9. verzoekt de Commissie te onderzoeken 
of nieuwe instrumenten kunnen worden 
geïntroduceerd voor het monitoren van 
grondstoffen in producten en de 
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'toprunner'-programma voor producten 
wat grondstoffenefficiëntie betreft te 
onderzoeken en de adviesdiensten 
betreffende grondstoffenefficiëntie, met 
name voor het MKB, te verbeteren, en 
verzoekt het bedrijfsleven gebruik te 
maken van het Eco-Management and Audit 
Scheme (EMAS); verzoekt de Commissie 
en de lidstaten openbare aanbestedingen te 
gebruiken om grondstoffenefficiënte 
producten en producten die secundaire 
grondstoffen gebruiken, te bevorderen; 
onderstreept het belang van het in de 
productinformatie en op ecolabels 
opnemen van gegevens betreffende het 
gebruik van grondstoffen om voor 
empowerment van de consument te zorgen; 
verzoekt de Europese normalisatieorganen 
het onderwerp grondstoffenefficiëntie bij 
het vaststellen van normen te stroomlijnen;

adviesdiensten betreffende 
grondstoffenefficiëntie, met name voor het 
MKB, te verbeteren, en verzoekt het 
bedrijfsleven gebruik te maken van het 
Eco-Management and Audit Scheme 
(EMAS);  verzoekt de Commissie en de 
lidstaten openbare aanbestedingen te 
gebruiken om grondstoffenefficiënte 
producten en producten die secundaire 
grondstoffen gebruiken, te bevorderen; 
onderstreept het belang van het in de 
productinformatie en op ecolabels 
opnemen van gegevens betreffende het 
gebruik van grondstoffen om voor 
empowerment van de consument te zorgen; 
verzoekt de Europese normalisatieorganen 
het onderwerp grondstoffenefficiëntie bij 
het vaststellen van normen te stroomlijnen;

Or. en

Amendement 107
Herbert Reul

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. verzoekt de Commissie de ecodesign-
instrumenten tot grondstoffen uit te 
breiden, met normalisatieorganen samen te 
werken, de haalbaarheid van een 
'toprunner'-programma voor producten wat 
grondstoffenefficiëntie betreft te 
onderzoeken en de adviesdiensten 
betreffende grondstoffenefficiëntie, met 
name voor het MKB, te verbeteren, en 
verzoekt het bedrijfsleven gebruik te 
maken van het Eco-Management and Audit 
Scheme (EMAS); verzoekt de Commissie 
en de lidstaten openbare aanbestedingen te 
gebruiken om grondstoffenefficiënte 
producten en producten die secundaire 
grondstoffen gebruiken, te bevorderen; 
onderstreept het belang van het in de 
productinformatie en op ecolabels 
opnemen van gegevens betreffende het 

9. verzoekt de Commissie te onderzoeken 
of het zinvol is de ecodesign-instrumenten 
tot grondstoffen uit te breiden, met 
normalisatieorganen samen te werken, de 
haalbaarheid van een 'toprunner'-
programma voor producten wat 
grondstoffenefficiëntie betreft te 
onderzoeken en de adviesdiensten 
betreffende grondstoffenefficiëntie, met 
name voor het MKB, te verbeteren, en 
verzoekt het bedrijfsleven gebruik te 
maken van het Eco-Management and Audit 
Scheme (EMAS); verzoekt de Commissie 
en de lidstaten openbare aanbestedingen te 
gebruiken om grondstoffenefficiënte 
producten en producten die secundaire 
grondstoffen gebruiken, te bevorderen; 
onderstreept het belang van het in de 
productinformatie en op ecolabels 
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gebruik van grondstoffen om voor 
empowerment van de consument te zorgen; 
verzoekt de Europese normalisatieorganen 
het onderwerp grondstoffenefficiëntie bij 
het vaststellen van normen te stroomlijnen;

opnemen van gegevens betreffende het 
gebruik van grondstoffen om voor 
empowerment van de consument te zorgen; 
verzoekt de Europese normalisatieorganen 
het onderwerp grondstoffenefficiëntie bij 
het vaststellen van normen te stroomlijnen;

Or. de

Amendement 108
Francesco De Angelis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. verzoekt de Commissie de ecodesign-
instrumenten tot grondstoffen uit te 
breiden, met normalisatieorganen samen te 
werken, de haalbaarheid van een 
'toprunner'-programma voor producten wat 
grondstoffenefficiëntie betreft te 
onderzoeken en de adviesdiensten 
betreffende grondstoffenefficiëntie, met 
name voor het MKB, te verbeteren, en 
verzoekt het bedrijfsleven gebruik te 
maken van het Eco-Management and Audit 
Scheme (EMAS); verzoekt de Commissie 
en de lidstaten openbare aanbestedingen te 
gebruiken om grondstoffenefficiënte 
producten en producten die secundaire 
grondstoffen gebruiken, te bevorderen; 
onderstreept het belang van het in de 
productinformatie en op ecolabels 
opnemen van gegevens betreffende het 
gebruik van grondstoffen om voor 
empowerment van de consument te zorgen; 
verzoekt de Europese normalisatieorganen 
het onderwerp grondstoffenefficiëntie bij 
het vaststellen van normen te stroomlijnen;

9. verzoekt de Commissie de ecodesign-
instrumenten tot grondstoffen uit te 
breiden, met normalisatieorganen samen te 
werken, de haalbaarheid van een 
'toprunner'-programma voor producten wat 
grondstoffenefficiëntie betreft te 
onderzoeken en de adviesdiensten 
betreffende grondstoffenefficiëntie, met 
name voor kleine en middelgrote 
bedrijven, te verbeteren, en verzoekt het 
bedrijfsleven gebruik te maken van het 
Eco-Management and Audit Scheme 
(EMAS); verzoekt de Commissie en de 
lidstaten openbare aanbestedingen te 
gebruiken om grondstoffenefficiënte 
producten en producten die secundaire 
grondstoffen gebruiken, te bevorderen; 
onderstreept het belang van het in de 
productinformatie en op ecolabels 
opnemen van gegevens betreffende het 
gebruik van grondstoffen om voor 
empowerment van de consument te zorgen; 
verzoekt de Europese normalisatieorganen 
het onderwerp grondstoffenefficiëntie bij 
het vaststellen van normen te stroomlijnen;

Or. it

Amendement 109
Reinhard Bütikofer
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. verzoekt de Commissie te 
onderzoeken hoe de richtlijn ecodesign, 
de richtlijn autowrakken, de 
afvalstoffenrichtlijn elektrische en 
elektronische apparatuur en de 
afvalstoffenrichtlijn batterijen kunnen 
worden gewijzigd ten einde recyclage niet 
alleen in het algemeen te bevorderen, 
maar ook recyclage met het oog op het 
herwinnen van waardevolle grondstoffen, 
waaronder zeldzame aardmetalen, 
bijvoorbeeld door middel van specifiekere 
vereisten inzake ontmanteling, en hiertoe 
wijzigingsvoorstellen te presenteren;

Or. en

Amendement 110
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. wijst erop dat zeldzame aardmetalen 
gebruikt worden bij de vervaardiging van 
monitors, mobile telefoons en andere 
apparaten die in het dagelijks leven 
worden gebruikt, en dat zij van essentieel 
belang zijn voor de fabricage van aan 
sterke belasting blootgestelde magneten 
die gebruikt worden in windturbines, 
elektrische voertuigen, katalysatoren in de 
uitlaatpijpen van motorvoertuigen, 
circuits, optische vezels en bij hoge 
temperatuur werkende superconductoren, 
en dat zij dus van cruciaal belang zijn wil 
de EU-economie milieuefficiënt worden,

Or. ro

Amendement 111
Reinhard Bütikofer
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. wijst op de bijdrage die recycling levert
aan het reduceren van de 
broeikasgasemissies; verzoekt de 
Commissie een gedetailleerde analyse te 
maken van de materialenstromen in de EU, 
teneinde afvalstromen in kaart te brengen;

10. wijst op de bijdrage die hergebruik en 
recycling leveren aan het reduceren van de 
broeikasgasemissies;  verzoekt de 
Commissie een gedetailleerde analyse te 
maken van de materialenstromen in de EU, 
teneinde afvalstromen in kaart te brengen;
verzoekt de Commissie een routekaart op 
te stellen voor de oprichting van een 
agentschap voor de implementatie van de 
afvalstoffenregelgeving, alsmede een 
speciaal Europees orgaan dat directe 
inspecties gaat uitvoeren; verzoekt de 
Commissie de recyclingnormen en -
wetgeving te harmoniseren; verzoekt de 
beroepsorganisaties in de lidstaten 
recyclage onder hun leden actief te 
bevorderen en de samenwerking met 
onderzoeksinstituten en andere sectoren 
te vergemakkelijken; wijst erop dat het 
belangrijk is een ontkoppeling aan te 
brengen tussen de hoeveelheid 
geproduceerd afval en de toename van de 
industrieproductie;

Or. en

Amendement 112
Jan Březina

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. wijst op de bijdrage die recycling levert
aan het reduceren van de 
broeikasgasemissies; verzoekt de 
Commissie een gedetailleerde analyse te 
maken van de materialenstromen in de 
EU, teneinde afvalstromen in kaart te 
brengen;

10. wijst op de bijdrage die recycling kan 
leveren aan het reduceren van de 
broeikasgasemissies; wijst erop dat voor 
meerdere sectoren reeds een alomvattende 
wettelijk kader voor recyclage bestaat dat 
resulteert in goede recyclagepercentages; 
verzoekt de Commissie derhalve een 
gedetailleerde analyse te maken van 
recyclage per sector, teneinde te bekijken 
of aanvullende maatregelen kunnen 
worden genomen die tegelijkertijd 
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kostenefficiënt en milieuvriendelijk zijn; 
vraagt de Commissie daarnaast erop toe te 
zien dat de bestaande wetgeving goed ten 
uitvoer wordt gelegd;

Or. en

Amendement 113
Judith A. Merkies, Marita Ulvskog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. wijst op de bijdrage die recycling levert
aan het reduceren van de 
broeikasgasemissies; verzoekt de 
Commissie een gedetailleerde analyse te 
maken van de materialenstromen in de EU, 
teneinde afvalstromen in kaart te 
brengen;

10. wijst op de bijdrage die recycling en 
hergebruik leveren aan het reduceren van 
de broeikasgasemissies;  verzoekt de 
Commissie een gedetailleerde analyse te 
maken van de materialenstromen in de EU; 
met als uiteindelijk doel het gebruik van 
grondstoffen duurzaam te maken en 
algehele bevoorradingszekerheid te 
creëren; de analyse moet worden gemaakt 
op basis van levenscyclusanalyses van een 
materiaal (winning, productie, gebruik, 
afvalstadium); de kennisbasis zal 
industrieën, beleidsmakers en de 
samenleving in het algemeen in staat 
stellen vooruitgang te boeken bij het 
duurzamer maken van de Europese 
samenleving;

Or. en

Amendement 114
Konrad Szymański

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. wijst op de bijdrage die recycling levert
aan het reduceren van de 
broeikasgasemissies; verzoekt de 
Commissie een gedetailleerde analyse te 
maken van de materialenstromen in de 
EU, teneinde afvalstromen in kaart te 

10. wijst op de bijdrage die recycling kan 
leveren aan het reduceren van de 
broeikasgasemissies; wijst erop dat voor 
meerdere sectoren reeds een alomvattende 
wettelijk kader voor recyclage bestaat dat 
resulteert in goede recyclagepercentages; 
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brengen; verzoekt de Commissie derhalve een 
gedetailleerde analyse te maken van 
recyclage per sector, ten einde te bekijken 
of aanvullende maatregelen kunnen 
worden genomen die tegelijkertijd 
kostenefficiënt en milieuvriendelijk zijn; 
vraagt de Commissie daarnaast erop toe te 
zien dat de bestaande wetgeving goed ten 
uitvoer wordt gelegd;

Or. en

Amendement 115
Ivo Belet, Jan Březina, Marian-Jean Marinescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. wijst op de bijdrage die recycling levert 
aan het reduceren van de 
broeikasgasemissies; verzoekt de 
Commissie een gedetailleerde analyse te 
maken van de materialenstromen in de 
EU, teneinde afvalstromen in kaart te 
brengen;

10. wijst op de bijdrage die recycling levert 
aan het reduceren van de 
broeikasgasemissies; verzoekt de 
Commissie een gedetailleerde analyse te
maken van recyclage per sector, ten einde 
de doeltreffendheid en de duurzaamheid 
van het proces van terugwinning van 
materialen te maximaliseren;

Or. en

Amendement 116
Jo Leinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. wijst op de bijdrage die recycling levert 
aan het reduceren van de 
broeikasgasemissies; verzoekt de 
Commissie een gedetailleerde analyse te 
maken van de materialenstromen in de EU, 
teneinde afvalstromen in kaart te brengen;

10. wijst op de bijdrage die recycling levert 
aan het reduceren van de 
broeikasgasemissies; verzoekt de 
Commissie een gedetailleerde analyse te 
maken van de materialenstromen in de EU, 
teneinde afvalstromen in kaart te brengen;
vraagt de Commissie de recyclage van 
grondstoffen te vergroten;

Or. en



PE462.749v01-00 56/77 AM\863329NL.doc

NL

Amendement 117
Gaston Franco

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. wijst op de bijdrage die recycling levert 
aan het reduceren van de 
broeikasgasemissies; verzoekt de 
Commissie een gedetailleerde analyse te 
maken van de materialenstromen in de EU, 
teneinde afvalstromen in kaart te brengen;

10. wijst op de bijdrage die recycling levert 
aan het reduceren van de 
broeikasgasemissies; verzoekt de 
Commissie een gedetailleerde analyse te 
maken van de materialenstromen in de EU, 
ten einde prioritaire, te recycleren 
afvalstromen in kaart te brengen;

Or. fr

Amendement 118
Judith A. Merkies, Marita Ulvskog, Jo Leinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. aangezien het gebruik van 
grondstoffen in belangrijke mate 
bijdraagt aan de productie van 
broeikasgasgassen, is het zaak het gebruik 
van de grondstoffen efficiënter te maken; 
verzoekt de Commissie te werken aan het 
versterken van de 'kringloopeconomie', 
waar de materiaalcycli gesloten zijn en 
niets verloren gaat;

Or. en

Amendement 119
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. onderstreept de noodzaak van 
investeringen in de recyclage van 
grondstoffen en zeldzame aardmetalen, 
aangezien de winning, raffinage en 
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recyclage van zeldzame aardmetalen, 
indien het niet goed gebeurt, ernstige 
milieugevolgen heeft;

Or. ro

Amendement 120
Paul Rübig

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. wijst op het belang van het tot stand 
brengen van industriële synergieën met 
betrekking tot recycling en van het helpen 
van bedrijven om te ontdekken op welke 
wijze hun energie, afvalstoffen en 
bijproducten als grondstoffen voor anderen 
kunnen dienen; verzoekt de Commissie en 
de lidstaten benaderingen zoals het Britse 
National Industries Symbiosis 
Programme te bevorderen;

11. wijst op het belang van het tot stand 
brengen van industriële synergieën met 
betrekking tot recycling en van het helpen 
van bedrijven om te evalueren op welke 
wijze hun energie, afvalstoffen en 
bijproducten als grondstoffen voor anderen 
kunnen dienen; verzoekt de Commissie en 
de lidstaten de identificatie van goede 
praktijken en hun verspreiding in de 
toekomst te bevorderen;

Or. en

Amendement 121
Francesco De Angelis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. wijst op het belang van het tot stand 
brengen van industriële synergieën met 
betrekking tot recycling en van het helpen 
van bedrijven om te ontdekken op welke 
wijze hun energie, afvalstoffen en 
bijproducten als grondstoffen voor anderen 
kunnen dienen; verzoekt de Commissie en 
de lidstaten benaderingen zoals het Britse 
National Industries Symbiosis Programme 
te bevorderen;

11. wijst op het belang van het tot stand 
brengen van industriële synergieën met 
betrekking tot recycling en van het helpen 
van bedrijven om te ontdekken op welke 
wijze hun onderbenutte energie, 
afvalstoffen en bijproducten als 
grondstoffen voor anderen kunnen dienen; 
verzoekt de Commissie en de lidstaten 
benaderingen zoals het Britse National 
Industries Symbiosis Programme te 
bevorderen;

Or. it
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Amendement 122
Reinhard Bütikofer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. wijst op het belang van het tot stand 
brengen van industriële synergieën met 
betrekking tot recycling en van het helpen 
van bedrijven om te ontdekken op welke 
wijze hun energie, afvalstoffen en 
bijproducten als grondstoffen voor anderen 
kunnen dienen; verzoekt de Commissie en 
de lidstaten benaderingen zoals het Britse 
National Industries Symbiosis Programme 
te bevorderen;

11. wijst op het belang van het tot stand 
brengen van industriële synergieën met 
betrekking tot recycling en van het helpen 
van bedrijven om te ontdekken op welke 
wijze hun afvalstoffen en bijproducten als 
grondstoffen voor anderen kunnen dienen; 
verzoekt de Commissie en de lidstaten 
benaderingen zoals het Britse National 
Industries Symbiosis Programme te 
bevorderen;

Or. en

Amendement 123
Gaston Franco

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. pleit voor een groter gebruik van 
houtafval als energiebron, teneinde de 
afhankelijkheid van grondstoffen te 
verkleinen, maar ook om de concurrentie 
tussen de traditionele bosbouwsector 
(vervaardiging van meubels, pallets, enz.) 
en de groene-energiesector te matigen; 
het is ook veel interessanter om hout als 
energiebron te gebruiken wanneer het 
eind van de levenscyclus is bereikt;

Or. fr

Amendement 124
Ioan Enciu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12
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Ontwerpresolutie Amendement

12. verzoekt de Commissie te onderzoeken 
of gesloten stortplaatsen opnieuw kunnen 
worden opengesteld om potentieel 
schrootafval met de best beschikbare 
technieken (BAT's) te recyclen, en nog 
bestaande stortplaatsen met mijnbouwafval 
en afval van de metaalindustrie te 
onderzoeken, vóór 2012 een EU-
gegevensbank met mijnbouwafval samen 
te stellen en te zorgen voor implementatie 
van de richtlijn mijnbouwafvalstoffen, erop 
toe te zien dat dit afval middels BAT's 
wordt verwerkt, en het levenscyclusbeheer 
van gebouwen te bevorderen, teneinde 
ervoor te zorgen dat de in gebouwen 
gebruikte materialen kunnen worden 
gerecycleerd;

12. verzoekt de Commissie te onderzoeken 
of gesloten stortplaatsen opnieuw kunnen 
worden opengesteld om potentieel 
schrootafval met de best beschikbare 
technieken (BAT's) te recyclen; dit zou 
resulteren in een grotere beschikbaarheid 
van grondstoffen in Europa en ook de 
broodnodige nieuwe werkgelegenheid in 
de EU creëren; verzoekt de Commissie 
ook nog bestaande stortplaatsen met 
mijnbouwafval en afval van de 
metaalindustrie te onderzoeken, vóór 2012 
een EU-gegevensbank met mijnbouwafval 
samen te stellen en te zorgen voor 
implementatie van de richtlijn 
mijnbouwafvalstoffen, erop toe te zien dat 
dit afval middels BAT's wordt verwerkt, en 
het levenscyclusbeheer van gebouwen te 
bevorderen, ten einde ervoor te zorgen dat 
de in gebouwen gebruikte materialen 
kunnen worden gerecycleerd;

Or. en

Amendement 125
Herbert Reul

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. verzoekt de Commissie te onderzoeken 
of gesloten stortplaatsen opnieuw kunnen 
worden opengesteld om potentieel 
schrootafval met de best beschikbare 
technieken (BAT's) te recyclen, en nog 
bestaande stortplaatsen met mijnbouwafval 
en afval van de metaalindustrie te 
onderzoeken, vóór 2012 een EU-
gegevensbank met mijnbouwafval samen 
te stellen en te zorgen voor implementatie 
van de richtlijn mijnbouwafvalstoffen, erop 
toe te zien dat dit afval middels BAT's 
wordt verwerkt, en het levenscyclusbeheer 
van gebouwen te bevorderen, teneinde 
ervoor te zorgen dat de in gebouwen 

12. verzoekt de Commisie geleidelijk een 
algemeen verbod op het storten van afval 
in de Europese Unie in te voeren, te 
onderzoeken of gesloten stortplaatsen 
opnieuw kunnen worden opengesteld om 
potentieel schrootafval met de best 
beschikbare technieken (BAT's) te 
recyclen, en nog bestaande stortplaatsen 
met mijnbouwafval en afval van de 
metaalindustrie te onderzoeken, vóór 2012 
een EU-gegevensbank met mijnbouwafval 
samen te stellen en te zorgen voor 
implementatie van de richtlijn 
mijnbouwafvalstoffen, erop toe te zien dat 
dit afval middels BAT's wordt verwerkt, en 
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gebruikte materialen kunnen worden 
gerecycleerd;

het levenscyclusbeheer van gebouwen te 
bevorderen, teneinde ervoor te zorgen dat 
de in gebouwen gebruikte materialen 
kunnen worden gerecycleerd;

Or. de

Amendement 126
Konrad Szymański

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. verzoekt de Commissie te onderzoeken 
of gesloten stortplaatsen opnieuw kunnen 
worden opengesteld om potentieel 
schrootafval met de best beschikbare 
technieken (BAT's) te recyclen, en nog 
bestaande stortplaatsen met mijnbouwafval 
en afval van de metaalindustrie te 
onderzoeken, vóór 2012 een EU-
gegevensbank met mijnbouwafval samen 
te stellen en te zorgen voor implementatie 
van de richtlijn mijnbouwafvalstoffen, erop 
toe te zien dat dit afval middels BAT's 
wordt verwerkt, en het levenscyclusbeheer 
van gebouwen te bevorderen, teneinde 
ervoor te zorgen dat de in gebouwen 
gebruikte materialen kunnen worden 
gerecycleerd;

12. verzoekt de Commissie na een 
onafhankelijke effectbeoordeling en 
kosten-batenanalyse te onderzoeken of 
gesloten stortplaatsen opnieuw kunnen 
worden opengesteld om potentieel 
schrootafval met de best beschikbare 
technieken (BAT's) te recyclen, en nog 
bestaande stortplaatsen met mijnbouwafval 
en afval van de metaalindustrie te 
onderzoeken, vóór 2012 een EU-
gegevensbank met mijnbouwafval samen 
te stellen en te zorgen voor implementatie 
van de richtlijn mijnbouwafvalstoffen, erop 
toe te zien dat dit afval middels BAT's 
wordt verwerkt, en het levenscyclusbeheer 
van gebouwen te bevorderen, teneinde 
ervoor te zorgen dat de in gebouwen 
gebruikte materialen kunnen worden 
gerecycleerd;

Or. en

Amendement 127
Paul Rübig

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. verzoekt de Commissie te onderzoeken 
of gesloten stortplaatsen opnieuw kunnen 
worden opengesteld om potentieel 
schrootafval met de best beschikbare 

12. verzoekt de Commissie te onderzoeken 
of gesloten stortplaatsen opnieuw kunnen 
worden opengesteld om potentieel 
schrootafval met de best beschikbare 
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technieken (BAT's) te recyclen, en nog 
bestaande stortplaatsen met mijnbouwafval 
en afval van de metaalindustrie te 
onderzoeken, vóór 2012 een EU-
gegevensbank met mijnbouwafval samen 
te stellen en te zorgen voor implementatie 
van de richtlijn mijnbouwafvalstoffen, erop 
toe te zien dat dit afval middels BAT's 
wordt verwerkt, en het levenscyclusbeheer 
van gebouwen te bevorderen, teneinde 
ervoor te zorgen dat de in gebouwen 
gebruikte materialen kunnen worden 
gerecycleerd;

technieken (BAT's) te recyclen, en nog 
bestaande stortplaatsen met mijnbouwafval 
en afval van de metaalindustrie te 
onderzoeken, vóór 2012 een EU-
gegevensbank met mijnbouwafval samen 
te stellen en te zorgen voor implementatie 
van de richtlijn mijnbouwafvalstoffen, erop 
toe te zien dat dit afval middels BAT's 
wordt verwerkt, en het levenscyclusbeheer 
van gebouwen te bevorderen;

Or. en

Amendement 128
Gaston Franco

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. verzoekt de Commissie te onderzoeken 
of gesloten stortplaatsen opnieuw kunnen 
worden opengesteld om potentieel 
schrootafval met de best beschikbare 
technieken (BAT's) te recyclen, en nog 
bestaande stortplaatsen met mijnbouwafval 
en afval van de metaalindustrie te 
onderzoeken, vóór 2012 een EU-
gegevensbank met mijnbouwafval samen 
te stellen en te zorgen voor implementatie 
van de richtlijn mijnbouwafvalstoffen, erop 
toe te zien dat dit afval middels BAT's 
wordt verwerkt, en het levenscyclusbeheer 
van gebouwen te bevorderen, teneinde 
ervoor te zorgen dat de in gebouwen 
gebruikte materialen kunnen worden 
gerecycleerd;

12. verzoekt de Commissie te onderzoeken 
of het zinvol is gesloten stortplaatsen 
opnieuw open te stellen om potentieel 
schrootafval met de best beschikbare 
technieken (BAT's) te recyclen, en nog
bestaande stortplaatsen met mijnbouwafval 
en afval van de metaalindustrie te 
onderzoeken, vóór 2012 een EU-
gegevensbank met mijnbouwafval samen 
te stellen en te zorgen voor implementatie 
van de richtlijn mijnbouwafvalstoffen, erop 
toe te zien dat dit afval middels BAT's 
wordt verwerkt, en het levenscyclusbeheer 
van gebouwen te bevorderen, teneinde 
ervoor te zorgen dat de in gebouwen 
gebruikte materialen kunnen worden 
gerecycleerd;

Or. fr

Amendement 129
Judith A. Merkies, Marita Ulvskog, Jo Leinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. spoort de Commissie aan projecten 
op het gebied van 'urban mining' te 
onderzoeken en te bevorderen, aangezien 
'urban mining'-bronnen een veel hoger 
rendement kunnen hebben dan primaire 
winningsbronnen, en een groot deel van 
de waardevolle secundaire grondstoffen 
geschikt zijn voor terugwinning, 
hergebruik en recyclage;

Or. en

Amendement 130
Judith A. Merkies, Marita Ulvskog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 ter. verzoekt de Commissie projecten 
die tot een maatschappelijke verandering 
leiden, waarbij het gebruik van 
grondstoffen vermindert en het slimme 
gebruik en hergebruik van materialen 
onder de consument wordt bevorderd, te 
stimuleren en financieel te steunen;

Or. en

Amendement 131
Judith A. Merkies

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. verzoekt de Commissie te onderzoeken
op welke wijze de Europese 
Investeringsbank (EIB) kan helpen bij het 
reduceren van de financiële risico's van 
investeringen in recyclinginstallaties met 
een hoog innovatiegehalte;

14. verzoekt de Commissie te onderzoeken 
op welke wijze de Europese 
Investeringsbank (EIB) kan helpen bij het 
reduceren van de financiële risico's van 
investeringen in recyclinginstallaties met 
een hoog innovatiegehalte en van 
investeringen in initiatieven van bedrijven 
die samenwerken voor het sluiten van 
levenscycluscirkels;
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Or. en

Amendement 132
Jo Leinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. verzoekt de Commissie te onderzoeken 
op welke wijze de Europese 
Investeringsbank (EIB) kan helpen bij het 
reduceren van de financiële risico's van 
investeringen in recyclinginstallaties met 
een hoog innovatiegehalte;

14. verzoekt de Commissie te onderzoeken 
op welke wijze de Europese 
Investeringsbank (EIB) kan helpen bij het 
waarborgen van de efficiëntie en 
duurzaamheid van nieuwe projecten en 
bij het reduceren van de financiële risico's 
van investeringen in recyclinginstallaties 
met een hoog innovatiegehalte;

Or. en

Amendement 133
Herbert Reul

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. verzoekt de Commissie voor 
economische stimulansen te zorgen voor 
het recycleren van op dit moment 
oneconomische kritieke grondstoffen, 
inclusief zeldzame aardmetalen, te 
bekijken op welke wijze markten voor 
gerecycleerde materialen kunnen worden 
ondersteund, bijvoorbeeld door middel 
van groene certificaten voor gerecycleerde 
materialen, ecodesign-vereisten en fiscale 
prikkels, en ervoor te zorgen dat ook het 
cohesiebeleid en begrotingen worden 
ingezet om grondstoffenefficiëntie en 
recycling te bevorderen;

15. verzoekt de Commissie voor 
economische stimulansen te zorgen voor 
het recycleren van op dit moment 
oneconomische kritieke grondstoffen, 
inclusief zeldzame aardmetalen, en ervoor 
te zorgen dat ook het cohesiebeleid en 
begrotingen worden ingezet om 
grondstoffenefficiëntie en recycling te 
bevorderen;

Or. de

Amendement 134
Gaston Franco
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. verzoekt de Commissie voor 
economische stimulansen te zorgen voor 
het recycleren van op dit moment 
oneconomische kritieke grondstoffen, 
inclusief zeldzame aardmetalen, te 
bekijken op welke wijze markten voor 
gerecycleerde materialen kunnen worden 
ondersteund, bijvoorbeeld door middel van 
groene certificaten voor gerecycleerde 
materialen, ecodesign-vereisten en fiscale 
prikkels, en ervoor te zorgen dat ook het 
cohesiebeleid en begrotingen worden 
ingezet om grondstoffenefficiëntie en 
recycling te bevorderen;

15. verzoekt de Commissie voor 
economische stimulansen te zorgen voor 
het recycleren van op dit moment 
oneconomische kritieke grondstoffen, 
inclusief zeldzame aardmetalen, te 
bekijken op welke wijze markten voor 
gerecycleerde materialen kunnen worden 
ondersteund, bijvoorbeeld, ná een gedegen 
effectbeoordeling, door middel van groene 
certificaten voor gerecycleerde materialen, 
ecodesign-vereisten en fiscale prikkels, en 
ervoor te zorgen dat ook het cohesiebeleid 
en begrotingen worden ingezet om 
grondstoffenefficiëntie en recycling te 
bevorderen;

Or. fr

Amendement 135
Konrad Szymański

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. verzoekt de Commissie voor
economische stimulansen te zorgen voor 
het recycleren van op dit moment 
oneconomische kritieke grondstoffen, 
inclusief zeldzame aardmetalen, te 
bekijken op welke wijze markten voor 
gerecycleerde materialen kunnen worden 
ondersteund, bijvoorbeeld door middel van 
groene certificaten voor gerecycleerde 
materialen, ecodesign-vereisten en fiscale 
prikkels, en ervoor te zorgen dat ook het 
cohesiebeleid en begrotingen worden 
ingezet om grondstoffenefficiëntie en 
recycling te bevorderen;

15. verzoekt de Commissie een studie te 
presenteren naar beschikbare en 
doeltreffende economische stimulansen 
voor het recycleren, te bekijken op welke 
wijze markten voor gerecycleerde 
materialen kunnen worden ondersteund, 
bijvoorbeeld door middel van groene 
certificaten voor gerecycleerde materialen, 
ecodesign-vereisten, en ervoor te zorgen 
dat ook het cohesiebeleid en begrotingen 
worden ingezet om grondstoffenefficiëntie 
en recycling te bevorderen;

Or. en
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Amendement 136
Ivo Belet, Jan Březina, Marian-Jean Marinescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. verzoekt de Commissie voor 
economische stimulansen te zorgen voor 
het recycleren van op dit moment 
oneconomische kritieke grondstoffen, 
inclusief zeldzame aardmetalen, te 
bekijken op welke wijze markten voor 
gerecycleerde materialen kunnen worden 
ondersteund, bijvoorbeeld door middel van 
groene certificaten voor gerecycleerde 
materialen, ecodesign-vereisten en fiscale 
prikkels, en ervoor te zorgen dat ook het 
cohesiebeleid en begrotingen worden 
ingezet om grondstoffenefficiëntie en 
recycling te bevorderen;

15. verzoekt de Commissie voor 
economische stimulansen te zorgen voor 
het recycleren, te bekijken op welke wijze 
markten voor gerecycleerde materialen 
kunnen worden ondersteund, bijvoorbeeld 
door middel van groene certificaten voor 
gerecycleerde materialen, ecodesign-
vereisten, en ervoor te zorgen dat ook het 
cohesiebeleid en begrotingen worden 
ingezet om grondstoffenefficiëntie en 
recycling te bevorderen;

Or. en

Amendement 137
Marita Ulvskog, Judith A. Merkies

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. verzoekt de Commissie voor 
economische stimulansen te zorgen voor 
het recycleren van op dit moment 
oneconomische kritieke grondstoffen, 
inclusief zeldzame aardmetalen, te 
bekijken op welke wijze markten voor 
gerecycleerde materialen kunnen worden 
ondersteund, bijvoorbeeld door middel van 
groene certificaten voor gerecycleerde 
materialen, ecodesign-vereisten en fiscale 
prikkels, en ervoor te zorgen dat ook het 
cohesiebeleid en begrotingen worden 
ingezet om grondstoffenefficiëntie en 
recycling te bevorderen;

15. verzoekt de Commissie voor 
economische stimulansen te zorgen voor 
het recycleren, te bekijken op welke wijze 
markten voor gerecycleerde materialen 
kunnen worden ondersteund, bijvoorbeeld 
door middel van groene certificaten voor 
gerecycleerde materialen, ecodesign-
vereisten, en ervoor te zorgen dat ook het 
cohesiebeleid en begrotingen worden 
ingezet om grondstoffenefficiëntie en 
recycling te bevorderen;

Or. en
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Amendement 138
Bendt Bendtsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. verzoekt de Commissie voor 
economische stimulansen te zorgen voor 
het recycleren van op dit moment
oneconomische kritieke grondstoffen, 
inclusief zeldzame aardmetalen, te 
bekijken op welke wijze markten voor 
gerecycleerde materialen kunnen worden 
ondersteund, bijvoorbeeld door middel van 
groene certificaten voor gerecycleerde 
materialen, ecodesign-vereisten en fiscale 
prikkels, en ervoor te zorgen dat ook het 
cohesiebeleid en begrotingen worden 
ingezet om grondstoffenefficiëntie en 
recycling te bevorderen;

15. verzoekt de Commissie voor 
economische stimulansen te zorgen voor 
het recycleren van op dit moment 
oneconomische kritieke grondstoffen, 
inclusief zeldzame aardmetalen, te 
bekijken op welke wijze markten voor 
gerecycleerde materialen kunnen worden 
ondersteund, bijvoorbeeld door middel van 
groene certificaten voor gerecycleerde 
materialen, en ervoor te zorgen dat ook het 
cohesiebeleid en begrotingen worden 
ingezet om grondstoffenefficiëntie en 
recycling te bevorderen;

Or. en

Amendement 139
Paul Rübig

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. verzoekt de Commissie voor 
economische stimulansen te zorgen voor 
het recycleren van op dit moment 
oneconomische kritieke grondstoffen, 
inclusief zeldzame aardmetalen, te 
bekijken op welke wijze markten voor 
gerecycleerde materialen kunnen worden 
ondersteund, bijvoorbeeld door middel van 
groene certificaten voor gerecycleerde 
materialen, ecodesign-vereisten en fiscale 
prikkels, en ervoor te zorgen dat ook het 
cohesiebeleid en begrotingen worden 
ingezet om grondstoffenefficiëntie en 
recycling te bevorderen;

15. verzoekt de Commissie voor 
economische stimulansen te zorgen voor 
het recycleren van op dit moment 
oneconomische kritieke grondstoffen, 
inclusief zeldzame aardmetalen, te 
bekijken op welke wijze markten voor 
gerecycleerde materialen kunnen worden 
ondersteund, door middel van vrijwillige
certificaten voor gerecycleerde materialen, 
ecodesign-vereisten en fiscale prikkels, en 
ervoor te zorgen dat ook het cohesiebeleid 
en begrotingen worden ingezet om 
grondstoffenefficiëntie en recycling te 
bevorderen;

Or. en
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Amendement 140
Jo Leinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. verzoekt de Commissie voor 
economische stimulansen te zorgen voor 
het recycleren van op dit moment 
oneconomische kritieke grondstoffen, 
inclusief zeldzame aardmetalen, te 
bekijken op welke wijze markten voor 
gerecycleerde materialen kunnen worden 
ondersteund, bijvoorbeeld door middel van 
groene certificaten voor gerecycleerde 
materialen, ecodesign-vereisten en fiscale 
prikkels, en ervoor te zorgen dat ook het 
cohesiebeleid en begrotingen worden 
ingezet om grondstoffenefficiëntie en 
recycling te bevorderen;

15. verzoekt de Commissie voor 
doelstellingen en economische stimulansen 
te zorgen voor het recycleren van op dit 
moment oneconomische kritieke 
grondstoffen, inclusief zeldzame 
aardmetalen, te bekijken op welke wijze 
markten voor gerecycleerde materialen 
kunnen worden ondersteund, bijvoorbeeld 
door middel van groene certificaten voor 
gerecycleerde materialen, ecodesign-
vereisten en fiscale prikkels, en ervoor te 
zorgen dat ook het cohesiebeleid en 
begrotingen worden ingezet om 
grondstoffenefficiëntie en recycling te 
bevorderen;

Or. en

Amendement 141
Reinhard Bütikofer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. onderstreept de noodzaak van het 
bestrijden van illegale transporten van 
afvalstoffen en van het invoeren van een 
mondiaal certificeringsysteem voor 
recyclinginstallaties; wijst op het belang 
van samenwerking tussen nationale 
douanebeambten; verzoekt de Commissie 
te onderzoeken of er behoefte bestaat aan 
een collectief mechanisme voor informatie 
aan autoriteiten over illegale transporten; 
verzoekt de Commissie een onderzoek te 
houden naar illegale afvalstromen; 
verzoekt de Commissie te bevorderen dat 
in douaneverklaringen een duidelijk 
onderscheid wordt aangebracht tussen 
nieuwe en tweedehandsgoederen door dit 

16. onderstreept de noodzaak van het 
bestrijden van illegale transporten van 
afvalstoffen door middel van het 
verbeteren van wetgeving en de 
tenuitvoerlegging daarvan, en verzoekt de 
lidstaten hieraan prioriteit toe te kennen; 
onderstreept het belang van het invoeren 
van een mondiaal certificeringsysteem 
voor recyclinginstallaties;  wijst op het 
belang van samenwerking tussen nationale 
douanebeambten; verzoekt de Commissie 
te onderzoeken of er behoefte bestaat aan 
een collectief mechanisme voor informatie 
aan autoriteiten over illegale transporten; 
verzoekt de Commissie een onderzoek te 
houden naar illegale afvalstromen en 
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op te nemen in de uitvoeringsbepalingen 
van het gemoderniseerde communautaire 
douanewetboek (MCCC-IP);

regelmatig verslag uit te brengen over de 
successen die worden behaald bij de 
bestrijding van illegale exporten van 
afvalstoffen; verzoekt de Commissie te 
bevorderen dat in douaneverklaringen een 
duidelijk onderscheid wordt aangebracht 
tussen nieuwe en tweedehandsgoederen 
door dit op te nemen in de 
uitvoeringsbepalingen van het 
gemoderniseerde communautaire 
douanewetboek (MCCC-IP);

Or. en

Amendement 142
Ivo Belet, Jan Březina, Marian-Jean Marinescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. onderstreept de noodzaak van het 
bestrijden van illegale transporten van 
afvalstoffen en van het invoeren van een 
mondiaal certificeringsysteem voor 
recyclinginstallaties; wijst op het belang 
van samenwerking tussen nationale 
douanebeambten; verzoekt de Commissie 
te onderzoeken of er behoefte bestaat aan 
een collectief mechanisme voor informatie 
aan autoriteiten over illegale transporten; 
verzoekt de Commissie een onderzoek te 
houden naar illegale afvalstromen; 
verzoekt de Commissie te bevorderen dat 
in douaneverklaringen een duidelijk 
onderscheid wordt aangebracht tussen 
nieuwe en tweedehandsgoederen door dit 
op te nemen in de uitvoeringsbepalingen 
van het gemoderniseerde communautaire 
douanewetboek (MCCC-IP);

16. onderstreept de noodzaak van het 
bestrijden van illegale transporten van 
elektronische afvalstoffen die onder de 
richtlijn betreffende afgedankte 
elektrische en elektronische apparatuur 
(2002/96) vallen en van het invoeren van 
een mondiaal certificeringsysteem voor 
recyclinginstallaties; wijst op het belang 
van samenwerking tussen nationale 
douanebeambten; verzoekt de Commissie 
te onderzoeken of er behoefte bestaat aan 
een collectief mechanisme voor informatie 
aan autoriteiten over illegale transporten; 
verzoekt de Commissie een onderzoek te 
houden naar illegale afvalstromen; 
verzoekt de Commissie te bevorderen dat 
in douaneverklaringen een duidelijk 
onderscheid wordt aangebracht tussen 
nieuwe en tweedehandsgoederen door dit 
op te nemen in de uitvoeringsbepalingen 
van het gemoderniseerde communautaire 
douanewetboek (MCCC-IP);

Or. en

Amendement 143
Konrad Szymański
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. onderstreept de noodzaak van het 
bestrijden van illegale transporten van 
afvalstoffen en van het invoeren van een 
mondiaal certificeringsysteem voor 
recyclinginstallaties; wijst op het belang 
van samenwerking tussen nationale 
douanebeambten; verzoekt de Commissie 
te onderzoeken of er behoefte bestaat aan 
een collectief mechanisme voor informatie 
aan autoriteiten over illegale transporten; 
verzoekt de Commissie een onderzoek te 
houden naar illegale afvalstromen; 
verzoekt de Commissie te bevorderen dat 
in douaneverklaringen een duidelijk 
onderscheid wordt aangebracht tussen 
nieuwe en tweedehandsgoederen door dit 
op te nemen in de uitvoeringsbepalingen 
van het gemoderniseerde communautaire 
douanewetboek (MCCC-IP);

16. onderstreept de noodzaak van het 
bestrijden van illegale transporten van 
elektronische afvalstoffen die onder de 
richtlijn betreffende afgedankte 
elektrische en elektronische apparatuur 
(2002/96) vallen en van het invoeren van 
een mondiaal certificeringsysteem voor 
recyclinginstallaties; wijst op het belang 
van samenwerking tussen nationale 
douanebeambten; verzoekt de Commissie 
te onderzoeken of er behoefte bestaat aan 
een collectief mechanisme voor informatie 
aan autoriteiten over illegale transporten; 
verzoekt de Commissie een onderzoek te 
houden naar illegale afvalstromen; 
verzoekt de Commissie te bevorderen dat 
in douaneverklaringen een duidelijk 
onderscheid wordt aangebracht tussen 
nieuwe en tweedehandsgoederen door dit 
op te nemen in de uitvoeringsbepalingen 
van het gemoderniseerde communautaire 
douanewetboek (MCCC-IP);

Or. en

Amendement 144
Reinhard Bütikofer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. verzoekt de Commissie rekening te 
houden met de kritische opmerkingen van 
een aantal lidstaten over de verordening 
van de Raad tot vaststelling van criteria 
aan de hand waarvan kan worden 
vastgesteld wanneer bepaalde soorten 
schroot niet langer als afvalstoffen zoals 
bedoeld in Richtlijn 2008/98/EG worden 
beschouwd, en verzoekt de Commissie de 
vereisten inzake productkwaliteit aan te 
scherpen en betere mogelijkheden te 
scheppen om de controleren en te 
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waarborgen dat schroot dat als 'end-of-
waste-schroot' is aangegeven de vereiste 
kwaliteit heeft;

Or. en

Amendement 145
Reinhard Bütikofer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. verzoekt de Commissie prioriteiten in 
kaart te brengen en geld (onder andere van 
FP7 en FP8) ter beschikking te stellen 
voor onderzoek naar 
levenscyclusrecycling, vervanging en 
grondstoffenefficiëntie, in het bijzonder 
voor kritieke grondstoffen zoals zeldzame 
aardmetalen; wijst met klem op het belang 
van een Europees innovatiepartnerschap 
betreffende grondstoffen; verzoekt de 
Commissie in 2011 zo'n partnerschap te 
lanceren;

17. verzoekt de Commissie prioriteiten in 
kaart te brengen en geld (onder andere van 
FP7 en toekomstige 
financieringsbronnen) ter beschikking te 
stellen voor onderzoek naar 
levenscyclusrecycling ('cradle to cradle'), 
vervanging en grondstoffenefficiëntie; er 
dient aandacht te worden besteed aan 
verschillende recyclingstrategieën voor 
massametalen, alsook in het bijzonder 
voor kritieke grondstoffen zoals zeldzame 
aardmetalen; verzoekt de Commissie om 
financiering voor onderzoek naar kritieke 
grondstoffen, zoals zeldzame aardmetalen, 
te koppelen aan duidelijke doelstellingen, 
zoals de Japanse doelstelling om het 
gebruik van zeldzame aardemetalen met 
een derde te reduceren; verzoekt de 
Commissie rekening te houden met de 
ervaringen van derde landen die reeds 
hoge inzamelingsniveaus hebben bereikt, 
zoals Noorwegen, waar rond de 80% van 
alle elektronische afvalstoffen worden 
ingezameld, en dienovereenkomstige 
inzamelingsdoelstellingen voor de EU vast 
te stellen; onderstreept het belang van 
publiek-private partnerschappen op dit 
gebied met deelname van de industrie, 
universiteiten en regeringen, zoals het 
Materials Innovation Institute (M2i); 
erkent de waarde die dit soort instituten 
ook hebben voor kmo's; wijst met klem op 
het belang van een Europees 
innovatiepartnerschap betreffende 
grondstoffen; verzoekt de Commissie in 
2011 zo'n partnerschap te lanceren;
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Or. en

Amendement 146
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. verzoekt de Commissie prioriteiten in 
kaart te brengen en geld (onder andere 
van FP7 en FP8) ter beschikking te 
stellen voor onderzoek naar 
levenscyclusrecycling, vervanging en 
grondstoffenefficiëntie, in het bijzonder 
voor kritieke grondstoffen zoals zeldzame 
aardmetalen; wijst met klem op het belang 
van een Europees innovatiepartnerschap 
betreffende grondstoffen; verzoekt de 
Commissie in 2011 zo'n partnerschap te 
lanceren;

17. onderstreept dat het beheer van het 
beperkte EU-budget voor onderzoek moet 
worden vereenvoudigd, en beklemtoont 
dat het toenemende aantal politieke 
prioriteiten op dit gebied niet bijdraagt 
aan de verwezenlijking van de 
vlaggenschipdoelstellingen van de EU;

Or. en

Amendement 147
Adam Gierek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. verzoekt de Commissie prioriteiten in 
kaart te brengen en geld (onder andere van 
FP7 en FP8) ter beschikking te stellen 
voor onderzoek naar 
levenscyclusrecycling, vervanging en 
grondstoffenefficiëntie, in het bijzonder 
voor kritieke grondstoffen zoals zeldzame 
aardmetalen; wijst met klem op het belang 
van een Europees innovatiepartnerschap 
betreffende grondstoffen; verzoekt de 
Commissie in 2011 zo'n partnerschap te 
lanceren;

17. verzoekt de Commissie prioriteiten in 
kaart te brengen en geld ter beschikking te 
stellen voor onderzoek naar levenscycli en 
recycling van producten, 
materiaalvervanging en bestaande
grondstoffenefficiëntie door middel van 
een rationeel gebruik van de middelen 
van de kaderprogramma's,  wijst met klem 
op het belang van een Europees 
innovatiepartnerschap betreffende 
strategische grondstoffen;

Or. pl
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Amendement 148
Paul Rübig

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. verzoekt de Commissie prioriteiten in 
kaart te brengen en geld (onder andere van 
FP7 en FP8) ter beschikking te stellen voor 
onderzoek naar levenscyclusrecycling, 
vervanging en grondstoffenefficiëntie, in 
het bijzonder voor kritieke grondstoffen 
zoals zeldzame aardmetalen; wijst met 
klem op het belang van een Europees 
innovatiepartnerschap betreffende 
grondstoffen; verzoekt de Commissie in 
2011 zo'n partnerschap te lanceren;

17. verzoekt de Commissie prioriteiten in 
kaart te brengen en geld (onder andere van 
FP7 en FP8) ter beschikking te stellen voor 
onderzoek naar levenscyclusrecycling, 
vervanging en grondstoffenefficiëntie, in 
het bijzonder voor kritieke grondstoffen 
zoals zeldzame aardmetalen; verzoekt de 
Commissie om binnen 
onderzoekprogramma's aandacht te 
besteden aan de uitdagingen op het vlak 
van recyclage en het doel van het verder 
vergroten van de grondstoffenefficiëntie;
wijst met klem op het belang van een 
Europees innovatiepartnerschap 
betreffende grondstoffen; verzoekt de 
Commissie in 2011 zo'n partnerschap te 
lanceren;

Or. en

Amendement 149
Judith A. Merkies

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. verzoekt de Commissie prioriteiten in 
kaart te brengen en geld (onder andere van 
FP7 en FP8) ter beschikking te stellen voor 
onderzoek naar levenscyclusrecycling, 
vervanging en grondstoffenefficiëntie, in 
het bijzonder voor kritieke grondstoffen 
zoals zeldzame aardmetalen; wijst met 
klem op het belang van een Europees 
innovatiepartnerschap betreffende 
grondstoffen; verzoekt de Commissie in 
2011 zo'n partnerschap te lanceren;

17. verzoekt de Commissie prioriteiten in 
kaart te brengen en geld (onder andere van 
FP7 en FP8) ter beschikking te stellen voor 
onderzoek naar levenscyclusrecycling, 
vervanging en grondstoffenefficiëntie; 
wijst met klem op het belang van een 
Europees innovatiepartnerschap 
betreffende grondstoffen; verzoekt de 
Commissie in 2011 zo'n partnerschap te 
lanceren;

Or. en
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Amendement 150
Jo Leinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. verzoekt de Commissie prioriteiten in 
kaart te brengen en geld (onder andere van 
FP7 en FP8) ter beschikking te stellen voor 
onderzoek naar levenscyclusrecycling, 
vervanging en grondstoffenefficiëntie, in 
het bijzonder voor kritieke grondstoffen 
zoals zeldzame aardmetalen; wijst met 
klem op het belang van een Europees 
innovatiepartnerschap betreffende 
grondstoffen; verzoekt de Commissie in 
2011 zo'n partnerschap te lanceren;

17. verzoekt de Commissie prioriteiten in 
kaart te brengen en geld (onder andere van 
FP7 en FP8) ter beschikking te stellen voor 
onderzoek naar duurzame 
productiemethoden en 
levenscyclusrecycling, vervanging en 
grondstoffenefficiëntie, in het bijzonder 
voor kritieke grondstoffen zoals zeldzame 
aardmetalen; wijst met klem op het belang 
van een Europees innovatiepartnerschap 
betreffende grondstoffen; verzoekt de 
Commissie in 2011 zo'n partnerschap te 
lanceren;

Or. en

Amendement 151
Ivo Belet, Jan Březina, Marian-Jean Marinescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. verzoekt de Commissie prioriteiten in 
kaart te brengen en geld (onder andere van 
FP7 en FP8) ter beschikking te stellen voor 
onderzoek naar levenscyclusrecycling, 
vervanging en grondstoffenefficiëntie, in 
het bijzonder voor kritieke grondstoffen 
zoals zeldzame aardmetalen; wijst met 
klem op het belang van een Europees 
innovatiepartnerschap betreffende
grondstoffen; verzoekt de Commissie in 
2011 zo'n partnerschap te lanceren;

17. verzoekt de Commissie prioriteiten in 
kaart te brengen en geld (onder andere van 
FP7 en FP8) ter beschikking te stellen voor 
onderzoek naar en innovatie op het vlak 
van duurzame levenscyclusrecycling, 
vervanging en grondstoffenefficiëntie, in 
het bijzonder voor kritieke grondstoffen 
zoals zeldzame aardmetalen; wijst met 
klem op het belang van een Europees 
innovatiepartnerschap betreffende 
grondstoffen; verzoekt de Commissie in 
2011 zo'n partnerschap te lanceren;

Or. en

Amendement 152
Edit Herczog
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. verzoekt de Commissie een 
'gebruik-het-langer'-beginsel te 
ontwikkelen en het in alle EU-wetgeving 
te integreren; dit beginsel dient te stoelen 
op twee pijlers: 1. een 
voorlichtingscampagne om het gedrag 
van de consument zo te veranderen dat hij 
zich bij zijn aankopen verantwoordelijk 
gedraagt en de door hem gekochte 
producten langer gebruikt; 2. druk op het 
bedrijfsleven zodat het zowel bij de 
ontwikkeling, als de productie van een 
product vooral inzet op kwaliteit; verzoekt 
de Commissie en de lidstaten daarom om 
de duur van de verplichte garantie op 
duurzame consumptiegoederen met 
tenminste 30% te verlengen;

Or. en

Amendement 153
Vladko Todorov Panayotov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. betreurt het feit dat in de mededeling 
geen aandacht aan vervanging wordt 
besteed; verzoekt de Commissie in dit 
verband hier meer oog voor te hebben, in 
het bijzonder met betrekking tot zeldzame 
aardmetalen, door financiering voor 
onderzoek ter beschikking te stellen;

18. betreurt het feit dat in de mededeling 
geen aandacht aan vervanging wordt 
besteed; wijst erop dat op de middellange 
termijn vervanging van kritieke
grondstoffen een goede oplossing biedt 
voor bevoorradings- en milieurisico's, en 
dat aanvullende onderzoekinspanningen 
derhalve vooral hierop gericht zouden 
moeten zijn;  verzoekt de Commissie in dit 
verband derhalve hier meer oog voor te 
hebben, in het bijzonder met betrekking tot 
zeldzame aardmetalen, door voldoende 
financiering ter beschikking te stellen, in 
het bijzonder in het volgende 
kaderprogramma;

Or. en
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Amendement 154
Reinhard Bütikofer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. betreurt het feit dat in de mededeling 
geen aandacht aan vervanging wordt 
besteed; verzoekt de Commissie in dit 
verband hier meer oog voor te hebben, in 
het bijzonder met betrekking tot zeldzame 
aardmetalen, door financiering voor 
onderzoek ter beschikking te stellen;

18. is van oordeel dat vervanging van 
zeldzame aardmetalen nog belangrijker is 
dan wordt aangegeven in de mededeling 
verzoekt de Commissie in dit verband hier 
meer oog voor te hebben, door financiering 
voor onderzoek ter beschikking te stellen 
en de lidstaten aan te sporen eigen 
vervangingsdoelstellingen vast te stellen;
verzoekt de Commissie de bestaande 
bevoegdheid ten aanzien van zeldzame 
aardmetalen binnen de EU volledig te 
benutten;

Or. en

Amendement 155
Ivo Belet, Jan Březina, Marian-Jean Marinescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. betreurt het feit dat in de mededeling 
geen aandacht aan vervanging wordt 
besteed; verzoekt de Commissie in dit 
verband hier meer oog voor te hebben, in 
het bijzonder met betrekking tot zeldzame 
aardmetalen, door financiering voor 
onderzoek ter beschikking te stellen;

18. betreurt het feit dat in de mededeling 
geen aandacht aan vervanging wordt 
besteed; herinnert eraan dat vervanging 
van kritieke grondstoffen een efficiënt 
alternatief is voor bevoorradings- en 
milieurisico's; verzoekt de Commissie in 
dit verband hier meer oog voor te hebben, 
in het bijzonder met betrekking tot 
zeldzame aardmetalen, door financiering 
voor onderzoek en innovatie ter 
beschikking te stellen en steun te geven 
aan proeffabrieken;

Or. en

Amendement 156
Konrad Szymański
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. betreurt het feit dat in de mededeling 
geen aandacht aan vervanging wordt 
besteed; verzoekt de Commissie in dit 
verband hier meer oog voor te hebben, in 
het bijzonder met betrekking tot zeldzame 
aardmetalen, door financiering voor 
onderzoek ter beschikking te stellen;

18. betreurt het feit dat in de mededeling 
geen aandacht aan vervanging wordt 
besteed; herinnert eraan dat tussentijdse 
vervanging van kritieke grondstoffen een 
efficiënt oplossing is voor bevoorradings-
en milieurisico's; verzoekt de Commissie 
in dit verband hier meer oog voor te 
hebben, in het bijzonder met betrekking tot 
zeldzame aardmetalen, door financiering 
voor onderzoek ter beschikking te stellen;

Or. en

Amendement 157
Judith A. Merkies, Marita Ulvskog, Jo Leinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. betreurt het feit dat in de mededeling 
geen aandacht aan vervanging wordt 
besteed; verzoekt de Commissie in dit 
verband hier meer oog voor te hebben, in 
het bijzonder met betrekking tot zeldzame 
aardmetalen, door financiering voor 
onderzoek ter beschikking te stellen;

18. betreurt het feit dat in de mededeling 
geen aandacht aan vervanging en 
hergebruik wordt besteed; verzoekt de 
Commissie in dit verband hier meer oog 
voor te hebben, in het bijzonder met 
betrekking tot zeldzame aardmetalen, door 
financiering voor onderzoek ter 
beschikking te stellen;

Or. en

Amendement 158
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. spoort de bevoegde overheden (op 
nationaal, regionaal en plaatselijk niveau) 
aan heldere, efficiënte, gecoördineerde en 
flexibele administratieve procedures toe te 
passen voor het toekennen van 
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vergunningen voor het exploiteren van 
minerale hulpbronnen; verzoekt de 
Commissie te onderzoeken of het mogelijk 
is bestaande EU-wetgeving te wijzigen om 
de termijnen van de procedures voor de 
toekenning van vergunningen in te 
korten;

Or. es


