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Amendement 1
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt dat een efficiënt gebruik van 
hulpbronnen belangrijk is om de 
doelstellingen van de Europa 2020-
strategie te realiseren; onderstreept dat het 
essentieel is de economische groei los te 
koppelen van het verbruik van hulpbronnen 
om het concurrentievermogen van de 
Europese industrie te vergroten en haar 
relatieve afhankelijkheid van ingevoerde 
hulpbronnen te verkleinen;

1. benadrukt dat een efficiënt gebruik van 
hulpbronnen belangrijk is om de 
doelstellingen van de Europa 2020-
strategie te realiseren; onderstreept dat het 
essentieel is de economische groei los te 
koppelen van het verbruik van hulpbronnen 
om het concurrentievermogen van de 
Europese industrie te vergroten en haar 
relatieve afhankelijkheid van ingevoerde 
hulpbronnen te verkleinen; verzoekt de 
Commissie meer details te geven over hoe 
de voortgang van de lidstaten naar een 
efficiënter gebruik van hulpbronnen 
concreet zal worden beoordeeld in het 
Europees-semesterproces; nodigt de 
lidstaten uit nationale routekaarten voor 
een efficiënt hulpbronnengebruik aan te 
nemen met daarin, naast de doelstellingen 
van de Europese routekaart, ook specifiek 
op de betreffende lidstaat gerichte 
maatregelen en doelstellingen;

Or. en

Amendement 2
Kent Johansson

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt dat een efficiënt gebruik van 
hulpbronnen belangrijk is om de 
doelstellingen van de Europa 2020-
strategie te realiseren; onderstreept dat het 
essentieel is de economische groei los te 
koppelen van het verbruik van hulpbronnen 
om het concurrentievermogen van de 

1. benadrukt dat een efficiënt gebruik van 
hulpbronnen belangrijk is om de 
doelstellingen van de Europa 2020-
strategie te realiseren; onderstreept dat het 
essentieel is de economische groei los te 
koppelen van het verbruik van hulpbronnen 
om het concurrentievermogen van de 
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Europese industrie te vergroten en haar 
relatieve afhankelijkheid van ingevoerde 
hulpbronnen te verkleinen;

Europese industrie te vergroten en haar 
relatieve afhankelijkheid van ingevoerde 
hulpbronnen te verkleinen; is er sterk van 
overtuigd dat het Horizon 2020 
kaderprogramma voor onderzoek en 
innovatie in dit opzicht een essentiële rol 
moet vervullen;

Or. en

Amendement 3
Adam Gierek, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt dat een efficiënt gebruik van 
hulpbronnen belangrijk is om de 
doelstellingen van de Europa 2020-
strategie te realiseren; onderstreept dat het 
essentieel is de economische groei los te 
koppelen van het verbruik van hulpbronnen 
om het concurrentievermogen van de 
Europese industrie te vergroten en haar 
relatieve afhankelijkheid van ingevoerde 
hulpbronnen te verkleinen;

1. benadrukt dat een efficiënt gebruik van 
natuurlijke hulpbronnen belangrijk is om 
de doelstellingen van de Europa 2020-
strategie te realiseren; onderstreept dat het 
belangrijk is de reële economische groei 
los te koppelen van het inefficiënte en 
milieuschadelijke verbruik van 
hulpbronnen om het concurrentievermogen 
van de Europese industrie te vergroten en 
haar huidige afhankelijkheid van 
ingevoerde grondstoffen te verkleinen;

Or. pl

Amendement 4
Gaston Franco

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt dat een efficiënt gebruik van 
hulpbronnen belangrijk is om de 
doelstellingen van de Europa 2020-
strategie te realiseren; onderstreept dat het 
essentieel is de economische groei los te 
koppelen van het verbruik van hulpbronnen 
om het concurrentievermogen van de 

1. benadrukt dat een efficiënt gebruik van
hulpbronnen belangrijk is om de 
doelstellingen van de Europa 2020-
strategie te realiseren; onderstreept dat het 
essentieel is de economische groei volledig
los te koppelen van het verbruik van 
hulpbronnen, in het bijzonder van 
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Europese industrie te vergroten en haar 
relatieve afhankelijkheid van ingevoerde 
hulpbronnen te verkleinen;

grondstoffen1, om het 
concurrentievermogen van de Europese 
industrie te vergroten en haar relatieve 
afhankelijkheid van ingevoerde 
hulpbronnen te verkleinen;

Or. fr

Amendement 5
Gaston Franco

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. verzoekt de Commissie, gelet op de 
beperkingen van de hoofdindicator voor 
de productiviteit van hulpbronnen, zo 
spoedig mogelijk een indicator voor het 
grondstoffenverbruik op te stellen met de 
levenscyclus als uitgangspunt, waarin ook 
de verborgen stromen worden 
opgenomen, dat wil zeggen de mogelijke 
overdracht van milieudruk buiten de EU 
en de verplaatsing van schaarsten en 
afhankelijkheden;

Or. fr

Amendement 6
Adam Gierek

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. in de EU is water een essentiële 
hulpbron die bescherming en rationeel 
beheer vereist; omdat stroomgebieden 
zich meestal op het grondgebied van 
meerdere landen bevinden, vraagt het 

                                               
1 (Grondstoffen vormen een specifieke categorie hulpbronnen, te weten de verschillende vormen die bepaalde 
natuurlijke hulpbronnen (biomassa, delfstoffen, ertsen, fossiele energiebronnen, etc.) aannemen van de winning 
ervan tot aan het moment dat ze verbruikt zijn. Onder grondstoffen wordt daarom begrepen: alles wat wordt 
gewonnen of voortkomt uit natuurlijke, organische dan wel anorganische hulpbronnen, op elk moment van de 
levenscyclus van die grondstoffen.)
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waterbeheer om gemeenschappelijke 
investeringen;

Or. pl

Amendement 7
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. wijst erop dat de EU ieder jaar voor 
5,25 miljard euro aan herbruikbaar afval 
zoals papier, glas, plastic, aluminium en 
staal weggooit, en dat door hergebruik 
hiervan de uitstoot van 148 miljoen ton 
CO2 kan worden voorkomen;

Or. ro

Amendement 8
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. onderstreept dat door een beter 
stedelijk afvalbeheer tegen 2020 de 
uitstoot van 92 miljoen ton 
broeikasgassen voorkomen kan worden, 
in vergelijking met 1995, en dat in Europa 
meer dan 500 000 arbeidsplaatsen 
gecreëerd kunnen worden als de lidstaten 
70% van het geproduceerde afval 
hergebruiken;

Or. ro

Amendement 9
Herbert Reul

Ontwerpadvies
Paragraaf 2
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Ontwerpadvies Amendement

2. wijst erop dat het succes van beleid 
inzake een efficiënt gebruik van 
hulpbronnen sterk afhangt van de 
samenhang ervan met alle desbetreffende 
interne en externe beleidsmaatregelen van 
de EU en van de politieke wil van de 
lidstaten om het uit te voeren; vraagt de 
Commissie met duidelijke streefcijfers te
komen om het vlaggenschipvoorstel te 
doen slagen;

2. wijst erop dat het succes van beleid 
inzake een efficiënt gebruik van 
hulpbronnen sterk afhangt van de 
samenhang ervan met alle desbetreffende 
interne en externe beleidsmaatregelen van 
de EU en van de politieke wil van de 
lidstaten om het uit te voeren; vraagt de 
Commissie derhalve op grond van de 
thematische overlappingen ervoor te
zorgen dat de routekaart voor een 
efficiënt gebruik van hulpbronnen in 
Europa in overeenstemming is met de 
grondstoffenstrategie van de EU;

Or. de

Amendement 10
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. wijst erop dat het succes van beleid 
inzake een efficiënt gebruik van 
hulpbronnen sterk afhangt van de 
samenhang ervan met alle desbetreffende 
interne en externe beleidsmaatregelen van 
de EU en van de politieke wil van de 
lidstaten om het uit te voeren; vraagt de 
Commissie met duidelijke streefcijfers te 
komen om het vlaggenschipvoorstel te 
doen slagen;

2. wijst erop dat het succes van beleid 
inzake een efficiënt gebruik van 
hulpbronnen sterk afhangt van de 
samenhang ervan met alle desbetreffende 
interne en externe beleidsmaatregelen van 
de EU en van de politieke wil van de 
lidstaten om het uit te voeren; vraagt de 
Commissie met duidelijke streefcijfers en 
maatregelen te komen, waaronder 
specifieke doelstellingen en concrete 
wetgevingsinitiatieven die worden 
geschraagd door de daarvoor benodigde 
fondsen en financiële mechanismen, om 
het vlaggenschipvoorstel te doen slagen;

Or. en

Amendement 11
Konrad Szymański
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Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. wijst erop dat het succes van beleid 
inzake een efficiënt gebruik van 
hulpbronnen sterk afhangt van de 
samenhang ervan met alle desbetreffende 
interne en externe beleidsmaatregelen van 
de EU en van de politieke wil van de 
lidstaten om het uit te voeren; vraagt de 
Commissie met duidelijke streefcijfers te 
komen om het vlaggenschipvoorstel te 
doen slagen;

2. wijst erop dat het succes van beleid 
inzake een efficiënt gebruik van 
hulpbronnen sterk afhangt van de 
samenhang ervan met alle desbetreffende 
interne en externe beleidsmaatregelen van 
de EU en van de politieke wil van de 
lidstaten om het uit te voeren; vraagt de 
Commissie vóór Rio+20 met een 
consensus over duidelijke, haalbare en 
gemakkelijk meetbare streefcijfers en 
indicatoren te komen om het 
vlaggenschipvoorstel te doen slagen;

Or. en

Amendement 12
Kathleen Van Brempt

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. wijst erop dat het succes van beleid 
inzake een efficiënt gebruik van 
hulpbronnen sterk afhangt van de 
samenhang ervan met alle desbetreffende 
interne en externe beleidsmaatregelen van 
de EU en van de politieke wil van de 
lidstaten om het uit te voeren; vraagt de 
Commissie met duidelijke streefcijfers te 
komen om het vlaggenschipvoorstel te 
doen slagen;

2. wijst erop dat het succes van beleid 
inzake een efficiënt gebruik van 
hulpbronnen sterk afhangt van de 
samenhang ervan met alle desbetreffende 
interne en externe beleidsmaatregelen van 
de EU en van de politieke wil van de 
lidstaten om het uit te voeren; vraagt de 
Commissie met bindende streefcijfers te 
komen om het vlaggenschipvoorstel te 
doen slagen;

Or. nl

Amendement 13
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

2 bis. is van mening dat de Europese Unie 
meer steun moet geven aan onderzoek, 
innovatie en ontwikkeling, om op 
middellange termijn te zorgen voor een 
betere beschikbaarheid en betere 
prestaties van de technologie die nodig is 
voor een efficiënter gebruik van 
grondstoffen en voor een grotere 
concurrentiekracht;

Or. ro

Amendement 14
Konrad Szymański

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. steunt het idee van de Commissie om de 
belastingdruk te verschuiven van arbeid 
naar verbruik van hulpbronnen; is 
ingenomen met het voornemen de 
lidstaten aan te moedigen om 
milieuonvriendelijke subsidies geleidelijk 
af te schaffen;

Schrappen

Or. en

Amendement 15
Herbert Reul

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. steunt het idee van de Commissie om de 
belastingdruk te verschuiven van arbeid 
naar verbruik van hulpbronnen; is 
ingenomen met het voornemen de 
lidstaten aan te moedigen om 
milieuonvriendelijke subsidies geleidelijk 
af te schaffen;

3. is van mening dat een belasting op 
minerale grondstoffen geen geschikt 
fiscaal instrument is ter verbetering van 
een efficiënt gebruik van hulpbronnen;
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Or. de

Amendement 16
Adam Gierek

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. steunt het idee van de Commissie om de 
belastingdruk te verschuiven van arbeid 
naar verbruik van hulpbronnen; is 
ingenomen met het voornemen de lidstaten 
aan te moedigen om milieuonvriendelijke 
subsidies geleidelijk af te schaffen;

3. steunt het idee van de Commissie om de
belastingdruk op de productiekosten te 
verschuiven van arbeid naar de verbruikte 
grondstoffen, materialen en energie, 
zodanig dat de totale productiekosten niet 
toe-, maar afnemen; is ingenomen met het 
voornemen de lidstaten aan te moedigen 
om milieuonvriendelijke subsidies 
geleidelijk af te schaffen;

Or. pl

Amendement 17
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Adam Gierek

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. steunt het idee van de Commissie om de 
belastingdruk te verschuiven van arbeid 
naar verbruik van hulpbronnen; is 
ingenomen met het voornemen de lidstaten 
aan te moedigen om milieuonvriendelijke 
subsidies geleidelijk af te schaffen;

3. steunt het idee van de Commissie om de 
belastingdruk te verschuiven van arbeid 
naar verbruik van hulpbronnen; is 
ingenomen met het voornemen de lidstaten 
aan te moedigen om milieuonvriendelijke 
subsidies geleidelijk af te schaffen, waarbij 
ervoor gewaakt moet worden dat het 
concurrentievermogen van de EU wordt 
geschaad en het risico op CO2-lekkage 
toeneemt;

Or. en

Amendement 18
Kent Johansson
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Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. steunt het idee van de Commissie om de 
belastingdruk te verschuiven van arbeid 
naar verbruik van hulpbronnen; is 
ingenomen met het voornemen de lidstaten 
aan te moedigen om milieuonvriendelijke 
subsidies geleidelijk af te schaffen;

3. steunt het idee van de Commissie om de 
belastingdruk te verschuiven van arbeid 
naar verbruik van hulpbronnen; is 
ingenomen met het voornemen de lidstaten 
aan te moedigen om milieuonvriendelijke 
subsidies geleidelijk af te schaffen; 
verzoekt de lidstaten dringend nieuwe 
technologieën en duurzame groei te 
stimuleren middels groene 
overheidsopdrachten;

Or. en

Amendement 19
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE--Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. steunt het idee van de Commissie om de 
belastingdruk te verschuiven van arbeid 
naar verbruik van hulpbronnen; is 
ingenomen met het voornemen de lidstaten 
aan te moedigen om milieuonvriendelijke 
subsidies geleidelijk af te schaffen;

3. steunt het idee van de Commissie om de 
belastingdruk te verschuiven van arbeid 
naar verbruik van hulpbronnen; is 
ingenomen met het voornemen de lidstaten 
aan te moedigen om milieuonvriendelijke 
subsidies geleidelijk af te schaffen door 
plannen en tijdschema's op te stellen en 
hierover in hun nationale 
hervormingsprogramma's verslag uit te 
brengen;

Or. en

Amendement 20
Kathleen Van Brempt

Ontwerpadvies
Paragraaf 3
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Ontwerpadvies Amendement

3. steunt het idee van de Commissie om de 
belastingdruk te verschuiven van arbeid 
naar verbruik van hulpbronnen; is 
ingenomen met het voornemen de lidstaten 
aan te moedigen om milieuonvriendelijke 
subsidies geleidelijk af te schaffen;

3. steunt het idee van de Commissie om de 
belastingdruk te verschuiven van arbeid 
naar verbruik van hulpbronnen; is 
ingenomen met het voornemen de lidstaten 
aan te zetten tot het versneld afschaffen 
van milieuonvriendelijke subsidies;

Or. nl

Amendement 21
Krišjānis Kariņš

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. steunt het idee van de Commissie om de 
belastingdruk te verschuiven van arbeid 
naar verbruik van hulpbronnen; is 
ingenomen met het voornemen de lidstaten 
aan te moedigen om milieuonvriendelijke 
subsidies geleidelijk af te schaffen;

3. steunt het idee van de Commissie om de 
belastingdruk te verschuiven van arbeid 
naar verbruik; is ingenomen met het 
voornemen de lidstaten aan te moedigen 
om milieuonvriendelijke subsidies 
geleidelijk af te schaffen;

Or. en

Amendement 22
Konrad Szymański

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. wijst op het feit dat een efficiënt 
gebruik van hulpbronnen tot doel zou 
moeten hebben om Europa te helpen de 
technische prestaties te verbeteren, zodat 
er meer uit de hele waardeketen kan 
worden gehaald (mijnbouw, verwerking, 
verfijning, recycling);

Or. en
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Amendement 23
Konrad Szymański

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. merkt op dat indirecte belastingen of 
de afschaffing van bestaande subsidies 
geen geschikt instrument zijn om de 
efficiëntie van het hulpbronnenverbruik 
te vergroten, aangezien dit in 
verschillende sectoren kan leiden tot 
negatieve externe effecten en vragen kan 
oproepen op het gebied van sociale 
billijkheid; merkt daarnaast op dat iedere 
stijging in de totale kosten van 
grondstoffen ook tot gevolg kan hebben 
dat investeringen uit de EU worden 
teruggetrokken;

Or. en

Amendement 24
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. wijst erop dat voor een efficiënter 
gebruik van hulpbronnen een grondige 
wijziging van de verbruiks- en 
productiepatronen nodig is, die tot stand 
kan worden gebracht door nieuwe 
oplossingen voor een intelligent beheer van 
hulpbronnen; vraagt daarom om 
investeringen in productontwerp, recycling 
van hulpbronnen, afvalstoffenbeheer, 
vervanging en hergebruik;

4. wijst erop dat voor een efficiënter 
gebruik van hulpbronnen een grondige 
wijziging van de verbruiks- en 
productiepatronen nodig is, die tot stand 
kan worden gebracht door nieuwe 
oplossingen voor een intelligent beheer van 
hulpbronnen; vraagt daarom om 
investeringen in productontwerp, recycling 
van hulpbronnen, afvalstoffenbeheer, 
vervanging en hergebruik; nodigt de 
Commissie met name uit serieus te 
overwegen de ecodesignrichtlijn uit te 
breiden, zodat de richtlijn criteria omvat 
op het gebied van het efficiënt gebruik 
van hulpbronnen, percentages gerecycled 
materiaal, duurzaamheid en hergebruik; 
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is van mening dat er in dit opzicht een 
belangrijke rol voor standaardisatie is 
weggelegd; verzoekt de Commissie een 
'toprunner-programma' te overwegen als
een doeltreffende stimulans om de 
prestaties te verbeteren;

Or. en

Amendement 25
Herbert Reul

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. wijst erop dat voor een efficiënter 
gebruik van hulpbronnen een grondige 
wijziging van de verbruiks- en 
productiepatronen nodig is, die tot stand 
kan worden gebracht door nieuwe 
oplossingen voor een intelligent beheer van 
hulpbronnen; vraagt daarom om 
investeringen in productontwerp, recycling 
van hulpbronnen, afvalstoffenbeheer, 
vervanging en hergebruik;

4. wijst erop dat voor een efficiënter 
gebruik van hulpbronnen een grondige 
wijziging van de verbruiks- en 
productiepatronen nodig is, die tot stand 
kan worden gebracht door nieuwe 
oplossingen voor een intelligent beheer van 
hulpbronnen; vraagt daarom om 
investeringen in productontwerp, recycling 
van hulpbronnen, afvalstoffenbeheer, 
vervanging en hergebruik; steunt het 
standpunt van de Commissie dat deze 
overgang moet worden verwezenlijkt aan 
de hand van beleidslijnen met optimale 
baten voor de economische groei, de 
werkgelegenheid en de continue 
energiebevoorrading van de EU;

Or. de

Amendement 26
Kathleen Van Brempt

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. wijst erop dat voor een efficiënter 
gebruik van hulpbronnen een grondige 
wijziging van de verbruiks- en 
productiepatronen nodig is, die tot stand 

4. wijst erop dat voor een efficiënter 
gebruik van hulpbronnen een grondige 
wijziging van de verbruiks- en 
productiepatronen nodig is, die tot stand 
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kan worden gebracht door nieuwe 
oplossingen voor een intelligent beheer van 
hulpbronnen; vraagt daarom om 
investeringen in productontwerp, recycling 
van hulpbronnen, afvalstoffenbeheer, 
vervanging en hergebruik;

kan worden gebracht door nieuwe 
oplossingen voor een intelligent beheer van 
hulpbronnen; vraagt daarom om 
investeringen in productontwerp, recycling 
van hulpbronnen, afvalstoffenbeheer, 
vervanging en hergebruik, waarbij steeds 
rekening gehouden wordt met de volledige 
levenscyclus van het product met extra 
aandacht voor hergebruik van 
grondstoffen op het einde van de 
levensfase (cradle to cradle);

Or. nl

Amendement 27
Adam Gierek

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. wijst erop dat voor een efficiënter 
gebruik van hulpbronnen een grondige 
wijziging van de verbruiks- en 
productiepatronen nodig is, die tot stand 
kan worden gebracht door nieuwe 
oplossingen voor een intelligent beheer van 
hulpbronnen; vraagt daarom om 
investeringen in productontwerp, recycling 
van hulpbronnen, afvalstoffenbeheer, 
vervanging en hergebruik;

4. wijst erop dat voor een efficiënter 
gebruik van hulpbronnen een grondige 
wijziging van de consumptiepatronen van 
de samenlevingen en een grondige 
wijziging van de productiepatronen nodig 
is, die niet wordt gedreven door 
modeverschijnselen, maar door 
gebruikseigenschappen en die tot stand 
kan worden gebracht door nieuwe 
oplossingen voor een intelligent beheer van 
hulpbronnen; vraagt daarom om 
investeringen in productontwerp dat 
gericht is op storingsvrij functionerende 
producten met een langere levenscyclus 
(van het moment dat ze op de markt zijn 
gebracht totdat ze versleten zijn), die bij 
fysieke veroudering eenvoudig kunnen 
worden gerecycled en verwijderd, 
gerepareerd en hergebruikt;

Or. pl

Amendement 28
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Adam Gierek
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Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. wijst erop dat voor een efficiënter 
gebruik van hulpbronnen een grondige 
wijziging van de verbruiks- en 
productiepatronen nodig is, die tot stand 
kan worden gebracht door nieuwe 
oplossingen voor een intelligent beheer van 
hulpbronnen; vraagt daarom om 
investeringen in productontwerp, recycling 
van hulpbronnen, afvalstoffenbeheer, 
vervanging en hergebruik;

4. wijst erop dat veel bedrijfstakken, met 
name bedrijfstakken die het meest aan de 
internationale concurrentie zijn 
blootgesteld, veel efficiënter gebruik zijn 
gaan maken van hulpbronnen, 
voornamelijk gedwongen door enorme 
prijsstijgingen; benadrukt echter dat voor 
een efficiënter gebruik van hulpbronnen 
meer wijzigingen van de verbruiks- en 
productiepatronen nodig zijn, die 
hoofdzakelijk tot stand kunnen worden 
gebracht door nieuwe oplossingen voor een 
intelligent beheer van hulpbronnen; vraagt 
daarom om investeringen in 
productontwerp, recycling van 
hulpbronnen, afvalstoffenbeheer, 
vervanging en hergebruik;

Or. en

Amendement 29
Gaston Franco

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. wijst erop dat voor een efficiënter 
gebruik van hulpbronnen een grondige 
wijziging van de verbruiks- en 
productiepatronen nodig is, die tot stand 
kan worden gebracht door nieuwe 
oplossingen voor een intelligent beheer 
van hulpbronnen; vraagt daarom om 
investeringen in productontwerp, recycling
van hulpbronnen, afvalstoffenbeheer, 
vervanging en hergebruik;

4. wijst erop dat voor een efficiënter 
gebruik van hulpbronnen een grondige 
wijziging van de verbruiks- en 
productiepatronen nodig is, die tot stand 
kan worden gebracht door nieuwe 
oplossingen voor een efficiënt beheer van 
hulpbronnen; vraagt de lidstaten daarom 
om investeringen in het ontwerpen van 
duurzame producten, vervanging en 
hergebruik van hulpbronnen, recycling en 
afvalstoffenbeheer;

Or. fr
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Amendement 30
Kent Johansson

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. wijst erop dat voor een efficiënter 
gebruik van hulpbronnen een grondige 
wijziging van de verbruiks- en 
productiepatronen nodig is, die tot stand 
kan worden gebracht door nieuwe 
oplossingen voor een intelligent beheer van 
hulpbronnen; vraagt daarom om 
investeringen in productontwerp, recycling 
van hulpbronnen, afvalstoffenbeheer, 
vervanging en hergebruik;

4. wijst erop dat voor een efficiënter 
gebruik van hulpbronnen een grondige 
wijziging van de verbruiks- en 
productiepatronen nodig is, die tot stand 
kan worden gebracht door nieuwe 
oplossingen voor een intelligent beheer van 
hulpbronnen; vraagt daarom om 
investeringen in productontwerp, recycling 
van hulpbronnen, afvalstoffenbeheer, 
vervanging en hergebruik; vraagt dat de 
Ecodesignrichtlijn volledig ten uitvoer 
wordt gelegd en de reikwijdte ervan wordt 
uitgebreid;

Or. en

Amendement 31
Konrad Szymański

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. wijst erop dat voor een efficiënter 
gebruik van hulpbronnen een grondige 
wijziging van de verbruiks- en 
productiepatronen nodig is, die tot stand 
kan worden gebracht door nieuwe 
oplossingen voor een intelligent beheer van 
hulpbronnen; vraagt daarom om 
investeringen in productontwerp, recycling 
van hulpbronnen, afvalstoffenbeheer, 
vervanging en hergebruik;

4. wijst erop dat voor een efficiënter 
gebruik van hulpbronnen een grondige 
wijziging van de verbruiks- en 
productiepatronen nodig is, die tot stand 
kan worden gebracht door nieuwe 
oplossingen voor een intelligent beheer van 
hulpbronnen; vraagt daarom om 
investeringen in productontwerp, recycling 
van hulpbronnen, afvalstoffenbeheer, 
vervanging en hergebruik, en om 
investeringen in onderzoek naar nieuwe 
duurzame mijnbouwtechnologieën;

Or. en
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Amendement 32
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. wijst erop dat voor een efficiënter 
gebruik van hulpbronnen een grondige 
wijziging van de verbruiks- en 
productiepatronen nodig is, die tot stand 
kan worden gebracht door nieuwe 
oplossingen voor een intelligent beheer van 
hulpbronnen; vraagt daarom om 
investeringen in productontwerp, recycling 
van hulpbronnen, afvalstoffenbeheer, 
vervanging en hergebruik;

4. wijst erop dat voor een efficiënter 
gebruik van hulpbronnen een grondige 
wijziging van de verbruiks- en 
productiepatronen nodig is, die tot stand 
kan worden gebracht door nieuwe 
oplossingen voor een intelligent beheer van 
hulpbronnen; vraagt daarom om 
investeringen in productontwerp, 
innovatieve businessmodellen, recycling 
van hulpbronnen, afvalstoffenbeheer, 
vervanging en hergebruik;

Or. en

Amendement 33
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. verzoekt de Commissie het efficiënt 
gebruik van hulpbronnen te stroomlijnen 
in de vlaggenschipinitiatieven 
"geïntegreerd industriebeleid" en 
"innovatie-unie", waar de ontwikkeling 
van langetermijnstrategieën per 
bedrijfstak en noodzakelijk beleid om de 
overgang naar een koolstofarme en 
hulpbron- en energie-efficiënte economie 
te begeleiden, onderdeel van uit zou 
moeten maken; 

Or. en

Amendement 34
Gaston Franco
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Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. zou graag zien dat er spoedig een 
kaderrichtlijn afvalstoffen wordt 
opgesteld, met name voor wat betreft de te 
hanteren rangorde, waarbij de 
doelstelling zou moeten zijn prioriteit te 
geven aan preventie, hergebruik en 
recycling, en vervolgens aan de andere 
wijzen van verantwoorde afvalverwerking, 
waarbij voortdurend getracht moet 
worden de hoeveelheid afval die op de 
stortplaats terechtkomt, steeds verder 
terug te dringen;

Or. fr

Amendement 35
Adam Gierek

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. vestigt de aandacht op de behoefte 
aan productsubstitutie die het energie- en 
materiaalverslindende consumptiemodel 
verandert bij verwezenlijking van dezelfde 
gebruiksdoeleinden en tevens op de 
behoefte aan grondstoffen- of 
materiaalsubstitutie die gepaard gaat met 
een lager energieverbruik bij het 
productieproces;

Or. pl

Amendement 36
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

4 bis. merkt op dat de veiligste weg om een 
efficiënt gebruik van hulpbronnen te 
bewerkstelligen zonder de industriële 
capaciteit, het groeipotentieel en het 
concurrentievermogen van Europa te 
verstoren, het investeren in onderzoek, 
ontwikkeling en innovatie is; verzoekt 
daarom de Europese inspanningen op het 
gebied van onderzoek, ontwikkeling en 
innovatie op één lijn te brengen met de 
doelstellingen op het gebied van het 
efficiënt gebruik van hulpbronnen;

Or. en

Amendement 37
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. aangezien drinkwater mede door 
klimaatverandering een schaars goed is 
geworden, vragen wij de Commissie en de 
lidstaten om voor 30 juni 2012 een EU-
strategie en actieplan aan te nemen ter 
bescherming en efficiënt gebruik van 
drinkwater;

Or. ro

Amendement 38
Konrad Szymański

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. benadrukt dat het belangrijk is de 
eigen hulpbronnen in te zetten ten 
behoeve van het concurrentievermogen en 
de innovatie van de Europese industrie; 
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onderstreept de rol van nieuwe 
mijnbouwtechnologieën voor de 
duurzame mijnbouw;

Or. en

Amendement 39
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. benadrukt het belang om over 
adequate mechanismen en methoden te 
beschikken om het huidige en toekomstige 
verbruik van hulpbronnen in Europa in 
alle bedrijfstakken te meten en te 
voorspellen, zodat er doeltreffend beleid 
op het gebied van het efficiënt gebruik 
van hulpbronnen kan worden opgesteld, 
er aanpassingen aan toekomstige 
tendensen kunnen plaatsvinden en er op 
echte en kunstmatige grondstoftekorten 
kan worden ingespeeld;

Or. en

Amendement 40
Adam Gierek

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. wijst erop dat als gevolg van de 
entropietoename op dit moment niet al het 
productieafval geschikt is voor 
laagenergetische recycling tot de 
oorspronkelijke toestand; in dat geval is 
dit afval geschikt voor hergebruik, 
bijvoorbeeld als uitstekend vulmiddel, 
isolatiemateriaal of onderlaag;

Or. pl
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Amendement 41
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. verzoekt de Commissie nu eindelijk 
met het nieuwe Eco-innovatie-actieplan te 
komen dat eigenlijk al in 2010 
gepubliceerd had moeten worden, maar 
steeds is uitgesteld;

Or. en

Amendement 42
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 quater. merkt op dat hulpbronefficiëntie 
geen doel op zich moet zijn, maar een 
onmisbaar instrument zou moeten vormen 
om ontwikkeling, groei, duurzaamheid, 
concurrentievermogen, werkgelegenheid 
en welvaart voor Europese burgers en 
ondernemingen te bewerkstelligen;

Or. en

Amendement 43
Adam Gierek, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 quater. is van mening dat natuurlijke 
materialen, waaronder veredeld hout en 
veredelde minerale bouwmaterialen, met 
succes de huidige constructiematerialen 
kunnen vervangen;
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Or. pl

Amendement 44
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 quater. nodigt de Europese Commissie 
uit nader te bestuderen hoe 'near-net-
shape"-productietechnologieën in de 
verwerkende industrie gepromoot kunnen 
worden;

Or. en

Amendement 45
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 quinquies. nodigt de Commissie uit 
lidstaten ertoe te verplichten activiteiten 
ten gunste van industriële symbiose en de 
ontwikkeling van duurzame 
bedrijventerreinen actief te stimuleren en 
deze activiteiten te steunen met behulp 
van een programma dat specifiek gericht 
is op de industriële actoren en de 
verantwoordelijke lokale 
ontwikkelingsbureaus of 
overheidsinstanties op dit gebied;

Or. en

Amendement 46
Adam Gierek

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 quinquies (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

4 quinquies. het ontbreken van 
eindgebruikers is een belangrijke 
hindernis voor volledige recycling van 
gescheiden huishoudelijk afval; 
innovatieve technologieën en financiële 
steuninstrumenten voor kleine en 
middelgrote ondernemingen zijn 
noodzakelijk om op basis van deze 
grondstoffen kwalitatief goede producten 
te produceren voor de markt;

Or. pl

Amendement 47
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 sexies. roept op om voldoende middelen 
ter beschikking te stellen voor onderzoek 
en innovatie naar het efficiënt gebruik 
van hulpbronnen in het kader van het 
Horizon 2020-programma, waarbij zowel 
de programma's maatschappelijke 
uitdagingen en industrieel 
concurrentievermogen, als de speciaal 
voor het mkb ontworpen instrumenten 
betrokken moeten worden; is verheugd 
over de oprichting van een rondetafel 
inzake de financiering voor efficiënt 
hulpbronnengebruik;

Or. en

Amendement 48
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 septies (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

4 septies. verzoekt de reeds geplande 
Europese partnerschappen en 
kennisinnovatiecentra inzake het 
onderwerp grondstoffen op te richten, 
zodat niet alleen naar de aspecten 
duurzame exploitatie, beheer en recycling 
van hulpbronnen wordt gekeken, maar 
ook naar preventie, hergebruik en 
vervanging;

Or. en

Amendement 49
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 octies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 octies. is van mening dat groene 
overheidsopdrachten een belangrijk 
instrument zijn om een efficiënt gebruik 
van hulpbronnen en de opname van meer 
hulpbronefficiënte producten te 
stimuleren; is van mening dat activiteiten 
om criteria te ontwikkelen en de 
overname van deze criteria door 
overheidsinstanties op Europees en 
nationaal niveau versterkt zouden moeten 
worden;

Or. en

Amendement 50
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 nonies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 nonies. verzoekt de Commissie uit te 
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onderzoeken hoe het efficiënt gebruik van 
hulpbronnen in de Europese mijnbouw en 
verwerkende industrie kan worden 
bevorderd, ten einde het 
concurrentievermogen en de 
duurzaamheid te verbeteren door onder 
andere de promotie van nieuwe 
technologieën en de versterking van de 
productie van nevenproducten naast 
onedele metalen;

Or. en

Amendement 51
Kathleen Van Brempt

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is van mening dat er meer inspanningen 
moeten worden geleverd om de bestaande 
rijkdom aan mineralen, metalen en 
bossen in Europa te ontwikkelen; 
benadrukt het potentieel van Noord-
Europa om mee in de behoefte van de EU 
aan grondstoffen te voorzien, en vraagt
dat de Noord-Europese hulpbronnen op 
strategische en milieuvriendelijke wijze 
worden ontwikkeld en beheerd;

5. is van mening dat Europese
hulpbronnen op meer strategische en 
milieuvriendelijke wijze moeten worden 
beheerd;

Or. nl

Amendement 52
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Adam Gierek

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is van mening dat er meer inspanningen 
moeten worden geleverd om de bestaande 
rijkdom aan mineralen, metalen en bossen
in Europa te ontwikkelen; benadrukt het 
potentieel van Noord-Europa om mee in 
de behoefte van de EU aan grondstoffen te 

5. is van mening dat er meer inspanningen 
moeten worden geleverd om de bestaande 
hulpbronnen in Europa, met name
mineralen, metalen en hout, alsmede 
energiebronnen, zoals fossiele 
brandstoffen, te ontwikkelen; benadrukt 
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voorzien, en vraagt dat de Noord-Europese 
hulpbronnen op strategische en 
milieuvriendelijke wijze worden 
ontwikkeld en beheerd;

het eigen potentieel van Europa om mee in 
de behoefte van de EU aan grondstoffen te 
voorzien, en vraagt dat de Noord-Europese 
hulpbronnen op strategische en 
milieuvriendelijke wijze worden 
ontwikkeld en beheerd;

Or. en

Amendement 53
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is van mening dat er meer inspanningen 
moeten worden geleverd om de bestaande 
rijkdom aan mineralen, metalen en bossen 
in Europa te ontwikkelen; benadrukt het 
potentieel van Noord-Europa om mee in de 
behoefte van de EU aan grondstoffen te 
voorzien, en vraagt dat de Noord-Europese 
hulpbronnen op strategische en 
milieuvriendelijke wijze worden 
ontwikkeld en beheerd;

5. is van mening dat er meer inspanningen 
moeten worden geleverd om de bestaande 
rijkdom aan mineralen, metalen en bossen 
in Europa te ontwikkelen; benadrukt het 
potentieel van Noord-Europa om mee in de 
behoefte van de EU aan grondstoffen te 
voorzien, en vraagt dat de Noord-Europese 
hulpbronnen op strategische en 
milieuvriendelijke wijze worden 
ontwikkeld en beheerd en dat Europa 
minder afhankelijk wordt van ingevoerde 
grondstoffen die met ecologisch niet-
duurzame methodes worden 
geproduceerd;

Or. en

Amendement 54
Konrad Szymański

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is van mening dat er meer inspanningen 
moeten worden geleverd om de bestaande 
rijkdom aan mineralen, metalen en bossen 
in Europa te ontwikkelen; benadrukt het 
potentieel van Noord-Europa om mee in 
de behoefte van de EU aan grondstoffen te 

5. is van mening dat er meer inspanningen 
moeten worden geleverd om de bestaande 
rijkdom aan mineralen, metalen en bossen 
in Europa te ontwikkelen; benadrukt het 
potentieel van Europa om mee in de 
behoefte van de EU aan grondstoffen te 
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voorzien, en vraagt dat de Noord-Europese 
hulpbronnen op strategische en 
milieuvriendelijke wijze worden 
ontwikkeld en beheerd;

voorzien, en vraagt dat de Noord-Europese 
hulpbronnen op strategische en 
milieuvriendelijke wijze worden 
ontwikkeld en beheerd;

Or. en

Amendement 55
Adam Gierek, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. is van mening dat de industrieën 
van de EU-landen zich meer moeten 
baseren op het verbruik van de eigen 
grondstoffen; het beheer van de eigen 
hulpbronnen moet roofbouw voorkomen 
en voordeel opleveren voor de lokale 
gemeenschappen, waaronder 
belastingvoordeel en arbeidsplaatsen in 
grondstofverwerkende bedrijven die 
dichtbij de winningslocaties zijn 
gevestigd;

Or. pl

Amendement 56
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. vraagt de Commissie en de lidstaten 
om in het toekomstige kaderprogramma 
voor onderzoek een programma voor 
onderzoek en innovatie te ontwikkelen op 
het gebied van nieuwe stoffen en 
materialen die op termijn de huidige, 
eindige grondstoffen kunnen vervangen;

Or. ro
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Amendement 57
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Adam Gierek

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. onderstreept dat om de minerale 
rijkdommen voor de lidstaten zeker te 
stellen, het noodzakelijk is na te denken 
over de basis van duurzame ontwikkeling 
middels bescherming van 
fossielebrandstofdepots, de ontwikkeling 
van potentiële hulpbronnen en het 
opzetten van passend beleid voor de 
exploitatie van minerale rijkdommen; 

Or. en

Amendement 58
Krišjānis Kariņš

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. benadrukt dat het bosbezit van 
Noord-Europa een enorm potentieel heeft 
om bij te dragen aan de Europese 
doelstellingen op het gebied van energie-
efficiëntie en een duurzame weg bieden 
om de energie-efficiëntie in de Europese 
bouwsector te vergroten;

Or. en

Amendement 59
Gaston Franco

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. moedigt de EU aan tot het 
bevorderen van het gebruik van biomassa 
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– een hernieuwbare grondstof – voor de 
productie en het gebruik van uit 
biologische bronnen vervaardigde 
producten;

Or. fr

Amendement 60
Gaston Franco

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. benadrukt dat het noodzakelijk is de 
bossen in de Europese Unie beter te 
beschermen en de daarvoor beschikbare 
middelen om risico's te beperken beter 
aan te wenden, gelet op het belang van 
bosbestanden als natuurlijk kapitaal en de 
milieuvriendelijkheid van hout als 
grondstof; verzoekt om een financieel 
instrument voor maatregelen ter preventie 
van bosbranden en parasieten; nodigt de 
Commissie uit samen met de 
houtindustrie de mogelijkheden te 
onderzoeken van concrete acties gericht 
op duurzame exploitatie van bossen, 
onder andere door proefprojecten; 
moedigt aan tot een beter gebruik van de 
bestaande maatregelen op het gebied van 
bosbeheer in het kader van het 
verschillende EU-beleid, teneinde de 
economische waarde van bossen te 
vergroten en te zorgen voor een betere 
beschikbaarheid van hout als grondstof, 
bijvoorbeeld door middel van 
herbeplanting zoals opgenomen in de 
programma's voor 
plattelandsontwikkeling;

Or. fr

Amendement 61
Silvia-Adriana Ţicău
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Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. onderstreept de noodzaak tot 
investeringen in hergebruik van 
grondstoffen en zeldzame aardmetalen, 
aangezien mijnbouw, raffinage en 
hergebruik van zeldzame aardmetalen 
zonder passend beheer ingrijpende 
gevolgen hebben voor het milieu;

Or. ro

Amendement 62
Kathleen Van Brempt

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. benadrukt het belang van het 
opvoeren van de controles op illegaal 
afvalexport, om zo waardevolle 
grondstoffen binnen de grenzen van de 
EU te houden;

Or. nl

Amendement 63
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. wijst op de toegenomen wereldwijde 
wedijver om hulpbronnen en 
"technologiemetalen"; benadrukt dat de 
"groene leiderspositie" van Europa op 
wereldvlak en het potentieel aan "groene
banen" in de EU sterk afhangen van een 
betrouwbare aanvoer van deze ingevoerde 
hulpbronnen; vraagt om een EU-
handelsbeleid dat gebaseerd is op 

6. wijst op de toegenomen wereldwijde 
wedijver om hulpbronnen en 
"technologiemetalen"; benadrukt dat de 
"politieke en technologische
leiderspositie" van Europa in mondiale 
duurzame ontwikkeling en het potentieel 
aan "duurzame banen" in de EU sterk 
afhangen van een betrouwbare aanvoer van 
deze ingevoerde hulpbronnen; vraagt om 
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transparantie, wederkerigheid en respect 
voor de democratie, het milieu en 
duurzame ontwikkeling in de exporterende 
landen.

op zeer korte termijn een veelomvattende 
internationale strategie voor duurzame 
Europese aanvoer en Europese 
meerwaarde voor zeldzame aardmetalen 
wordt ontwikkeld; vraagt om een EU-
handelsbeleid dat gebaseerd is op 
transparantie, wederkerigheid en respect 
voor de democratie, het milieu en 
duurzame ontwikkeling in de exporterende 
landen.

Or. en

Amendement 64
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. wijst op de toegenomen wereldwijde 
wedijver om hulpbronnen en 
"technologiemetalen"; benadrukt dat de 
"groene leiderspositie" van Europa op 
wereldvlak en het potentieel aan "groene 
banen" in de EU sterk afhangen van een 
betrouwbare aanvoer van deze ingevoerde 
hulpbronnen; vraagt om een EU-
handelsbeleid dat gebaseerd is op 
transparantie, wederkerigheid en respect 
voor de democratie, het milieu en 
duurzame ontwikkeling in de exporterende 
landen.

6. wijst op de toegenomen wereldwijde 
wedijver om hulpbronnen en 
"technologiemetalen"; benadrukt dat de 
"groene leiderspositie" van Europa op
wereldvlak en het potentieel aan "groene 
banen" in de EU sterk afhangen van een 
betrouwbare aanvoer van deze ingevoerde 
hulpbronnen; vraagt om een EU-beleid 
inzake industriële innovatie dat gebaseerd 
is op de beginselen vermindering, 
hergebruik, recycling en vervanging, en 
om een EU-handelsbeleid dat gebaseerd is 
op transparantie en respect voor de 
democratie, het milieu en duurzame 
ontwikkeling in de exporterende landen.

Or. en

Amendement 65
Herbert Reul

Ontwerpadvies
Paragraaf 6



AM\885585NL.doc 33/35 PE478.372v01-00

NL

Ontwerpadvies Amendement

6. wijst op de toegenomen wereldwijde 
wedijver om hulpbronnen en 
"technologiemetalen"; benadrukt dat de 
"groene leiderspositie" van Europa op 
wereldvlak en het potentieel aan "groene 
banen" in de EU sterk afhangen van een 
betrouwbare aanvoer van deze ingevoerde 
hulpbronnen; vraagt om een EU-
handelsbeleid dat gebaseerd is op 
transparantie, wederkerigheid en respect 
voor de democratie, het milieu en 
duurzame ontwikkeling in de exporterende 
landen.

6. wijst op de toegenomen wereldwijde 
wedijver om hulpbronnen en 
"technologiemetalen"; benadrukt dat de 
concurrentiepositie van Europa op 
wereldvlak en het potentieel aan duurzame 
banen in de EU sterk afhangen van een 
betrouwbare aanvoer van deze ingevoerde 
hulpbronnen; vraagt om een EU-
handelsbeleid dat gebaseerd is op 
transparantie, wederkerigheid en respect 
voor de democratie, het milieu en 
duurzame ontwikkeling in de exporterende 
landen.

Or. de

Amendement 66
Konrad Szymański

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. wijst op de toegenomen wereldwijde 
wedijver om hulpbronnen en 
"technologiemetalen"; benadrukt dat de 
"groene leiderspositie" van Europa op 
wereldvlak en het potentieel aan "groene
banen" in de EU sterk afhangen van een 
betrouwbare aanvoer van deze ingevoerde 
hulpbronnen; vraagt om een EU-
handelsbeleid dat gebaseerd is op 
transparantie, wederkerigheid en respect 
voor de democratie, het milieu en 
duurzame ontwikkeling in de exporterende 
landen.

6. wijst op de toegenomen wereldwijde 
wedijver om hulpbronnen en 
"technologiemetalen"; benadrukt dat de 
leiderspositie van Europa op wereldvlak en 
het potentieel aan banen in de EU sterk 
afhangen van een betrouwbare aanvoer van 
deze ingevoerde hulpbronnen; vraagt om 
een EU-handelsbeleid dat gebaseerd is op 
transparantie, wederkerigheid en respect 
voor de democratie, het milieu en 
duurzame ontwikkeling in de exporterende 
landen.

Or. en

Amendement 67
Kathleen Van Brempt

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

6 bis. vraagt extra aandacht voor 
innovatieve technieken die de recuperatie 
en het hergebruik van waardevolle 
grondstoffen mogelijk maken zoals 
'landfill mining' en 'urban mining'.

Or. nl

Amendement 68
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. nodigt de Commissie uit de 
adviesverlening op het gebied van een 
efficiënt gebruik van hulpbronnen te 
versterken, met name voor het mkb, 
bijvoorbeeld door programma's op dit 
gebied in het Uitvoerend Agentschap voor 
concurrentievermogen en innovatie 
(EACI) te versterken; verzoekt de 
Commissie het mkb hierbij te 
ondersteunen door lidstaten te stimuleren 
hun goede werkwijzen te delen en toegang 
te geven tot relevant FP7- en Horizon 
2020-onderzoek.

Or. en

Amendement 69
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. benadrukt het belang van opleiding 
en vaardigheden; nodigt de Commissie en 
de lidstaten uit een directe dialoog aan te 
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gaan met de sociale partners, in dit geval 
de academische wereld en het 
bedrijfsleven; nodigt de Commissie en de 
lidstaten uit om, in samenwerking met het 
bedrijfsleven en de academische wereld, 
een efficiënt gebruik van hulpbronnen te 
ondersteunen via speciale 
universiteitsprogramma's en 
studiebeurzen; blijft in deze context 
uitwisselingsprogramma's op dit gebied 
ondersteunen zoals het mineralen- en 
milieuprogramma van Erasmus Mundus.

Or. en


