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Amendement 1
Fiona Hall

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

-1 bis. onderstreept het belang van het 
integreren van milieudoelstellingen in al 
het Unie-beleid; benadrukt de noodzaak 
om brede thematische strategieën om te 
zetten in robuuste wetgeving met 
duidelijke doestellingen en een tijdschema 
om te verzekeren dat het 7e

milieuactieprogramma de grondslag 
wordt voor de EU om haar ecologische 
voetafdruk in 2030 te kunnen halveren;

Or. en

Amendement 2
Satu Hassi

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. dringt er bij de Commissie op aan om bij 
het herzien van de MER-richtlijn en 
Richtlijn 2001/42/EG strikt de criteria voor 
de bescherming van natuur en landschap 
toe te passen wanneer zij locaties voor 
projecten rond hernieuwbare energie en 
andere voorzieningen selecteert; de 
Commissie zou indicatoren moeten 
ontwikkelen om het visuele effect ervan te 
beoordelen, en de artikelen van het 
VWEU in verband met de bescherming 
van cultureel en natuurlijk erfgoed verder 
moeten uitwerken;

1. dringt er bij de Commissie op aan om bij 
het herzien van de MER-richtlijn en 
Richtlijn 2001/42/EG strikte criteria voor 
de bescherming van biodiversiteit en de 
natuurlijke omgeving te introduceren bij 
het beoordelen van locaties voor projecten 
rond hernieuwbare energie en andere 
voorzieningen;

Or. en
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Amendement 3
Kathleen Van Brempt

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. dringt er bij de Commissie op aan om bij 
het herzien van de MER-richtlijn en 
Richtlijn 2001/42/EG strikt de criteria voor 
de bescherming van natuur en landschap 
toe te passen wanneer zij locaties voor 
projecten rond hernieuwbare energie en 
andere voorzieningen selecteert; de 
Commissie zou indicatoren moeten 
ontwikkelen om het visuele effect ervan te 
beoordelen, en de artikelen van het 
VWEU in verband met de bescherming 
van cultureel en natuurlijk erfgoed verder 
moeten uitwerken;

1. dringt er bij de Commissie op aan om bij 
het herzien van de MER-richtlijn en 
Richtlijn 2001/42/EG strikt de criteria voor 
de bescherming van natuur en landschap 
toe te passen wanneer zij locaties voor 
projecten rond energie en andere 
voorzieningen selecteert;

Or. nl

Amendement 4
Fiona Hall

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. dringt er bij de Commissie op aan om bij 
het herzien van de MER-richtlijn en 
Richtlijn 2001/42/EG strikt de criteria voor 
de bescherming van natuur en landschap
toe te passen wanneer zij locaties voor 
projecten rond hernieuwbare energie en 
andere voorzieningen selecteert; de 
Commissie zou indicatoren moeten 
ontwikkelen om het visuele effect ervan te 
beoordelen, en de artikelen van het VWEU 
in verband met de bescherming van 
cultureel en natuurlijk erfgoed verder 

1. dringt er bij de Commissie op aan om bij 
het herzien van de MER-richtlijn en 
Richtlijn 2001/42/EG strikt de criteria voor 
de bescherming van landschappen en de 
natuurlijke omgeving toe te passen 
wanneer zij locaties voor projecten rond 
energie en industrie en andere 
voorzieningen selecteert; de Commissie 
zou indicatoren moeten ontwikkelen om 
hun potentiële nadelige invloed te 
beoordelen, en haar volledige aandacht 
moeten schenken aan de artikelen van het 
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moeten uitwerken; VWEU in verband met de bescherming 
van cultureel en natuurlijk erfgoed;

Or. en

Amendement 5
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. benadrukt het feit dat het 7e MAP 
concreet meetbare doelstelling zou moeten 
voorzien, evenals gedetailleerde tijdlijnen 
en mechanismes voor het monitoren van 
de implementatie, in de vorm van 
indicatoren en scoreborden, die de 
voltooiing van de doelstellingen zouden 
garanderen op niveau van de EU en van 
de lidstaten;

Or. en

Amendement 6
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. vestigt de aandacht op het feit dat de 
EU ieder jaar recyclebaar afval zoals 
papier, glas, plastic, aluminium en staal, 
ter waarde van 5,25 miljard euro, 
weggooit, terwijl door het recyclen van dat 
afval een jaarlijkse productie van 148 
miljoen ton CO2 kan worden voorkomen;

Or. ro
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Amendement 7
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. benadrukt het feit dat betere 
stedelijke afvalverwerking de productie 
van 92 miljoen ton broeikasgas zou 
voorkomen tegen 2020 ten opzichte van 
1995, en dat 500.000 banen gecreëerd 
zouden kunnen worden binnen Europa 
als lidstaten 70% van hun afval zouden 
recycleren;

Or. ro

Amendement 8
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 quater. is van mening dat de EU betere 
steun moet bieden aan onderzoeks-, 
innovatie- en ontwikkelingsactiviteiten om 
op de middellange termijn te zorgen voor 
een toename van de beschikbaarheid en 
prestaties van de benodigde technologie 
voor een efficiënter gebruik van 
grondstoffen, een verhoogde energie-
efficiëntie en het behoud van de 
concurrentiepositie binnen de EU;

Or. ro

Amendement 9
Silvia-Adriana Ţicău
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Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 quinquies. roept de Commissie en de 
lidstaten op om binnen het volgende 
kaderprogramma voor onderzoek een 
onderzoeks- en innovatieprogramma te 
ontwikkelen met als doelstelling nieuwe 
materialen en grondstoffen die in de 
toekomst de bestaande ruwe materialen 
met een tekort aan aanbod zouden 
kunnen vervangen;

Or. ro

Amendement 10
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 sexies. benadrukt de noodzaak om te 
investeren in het recyclen van ruwe 
materialen en zeldzame aardmetalen, 
gezien de ontginning, het raffineren en 
recycleren van zeldzame aardmetalen 
serieuze gevolgen kan hebben voor het 
milieu indien ze niet adequaat beheerd 
worden; 

Or. ro

Amendement 11
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 septies (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

1 septies. roept de Commissie en de 
lidstaten op om de "ecologische 
economie" wereldwijd te promoten, door 
het integreren van sociale, economische 
en milieuaspecten zoals 
armoedebestrijding;

Or. ro

Amendement 12
Satu Hassi

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. dringt erop aan dat de financiering van 
Natura 2000 wordt bepaald in het 
meerjarig financieel kader (MFK) 2014-
2020 en dat er nieuwe beheersmethodes 
worden vastgesteld zodat er 
overeenkomsten met eigenaars en de 
particuliere sector kunnen worden bereikt 
en er vruchtbare gebruiksmogelijkheden 
kunnen worden gevonden die verenigbaar 
zijn met het behoud van habitats en 
biodiversiteit;

2. dringt erop aan dat de financiering van 
Natura 2000 wordt bepaald in het 
meerjarig financieel kader (MFK) 2014-
2020;

Or. en

Amendement 13
Rolandas Paksas

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. dringt erop aan dat de financiering van 
Natura 2000 wordt bepaald in het 

2. dringt erop aan dat de financiering van 
Natura 2000 wordt bepaald in het 
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meerjarig financieel kader (MFK) 2014-
2020 en dat er nieuwe beheersmethodes 
worden vastgesteld zodat er 
overeenkomsten met eigenaars en de 
particuliere sector kunnen worden bereikt 
en er vruchtbare gebruiksmogelijkheden 
kunnen worden gevonden die verenigbaar 
zijn met het behoud van habitats en 
biodiversiteit;

meerjarig financieel kader (MFK) 2014-
2020 en dat er nieuwe beheersmethodes 
worden vastgesteld zodat er 
overeenkomsten met eigenaars en de 
particuliere sector kunnen worden bereikt 
en er vruchtbare gebruiksmogelijkheden 
kunnen worden gevonden die verenigbaar 
zijn met het behoud van habitats en 
biodiversiteit en vraagt om extra 
inspanningen om het biodiversiteitsbeleid 
te integreren in andere gebieden van de 
politiek;

Or. lt

Amendement 14
Kathleen Van Brempt

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. dringt erop aan dat de financiering van 
Natura 2000 wordt bepaald in het 
meerjarig financieel kader (MFK) 2014-
2020 en dat er nieuwe beheersmethodes 
worden vastgesteld zodat er 
overeenkomsten met eigenaars en de 
particuliere sector kunnen worden bereikt 
en er vruchtbare gebruiksmogelijkheden 
kunnen worden gevonden die verenigbaar 
zijn met het behoud van habitats en 
biodiversiteit;

2. dringt erop aan dat de financiering van 
Natura 2000 wordt bepaald in het 
meerjarig financieel kader (MFK) 2014-
2020 en dat er nieuwe beheersmethodes 
worden vastgesteld zodat er 
overeenkomsten met eigenaars en de 
particuliere sector kunnen worden bereikt 
met het behoud van habitats en 
biodiversiteit als belangrijkste 
doelstelling;

Or. nl

Amendement 15
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

2 bis. benadrukt het belang van het tonen 
aan burgers van de EU, vooral in het 
huidige economische klimaat, dat de 
bescherming van het milieu niet 
tegenstrijdig is met duurzame 
economische en sociale ontwikkeling; 
vraagt met dat als doel om de promotie 
van succesvolle projecten en de 
verspreiding van informatie naar het 
publiek betreffende de haalbaarheid van 
milieuvriendelijke economische 
ontwikkeling in gebieden van natuurlijk 
belang en cultureel erfgoed zoals het 
Natura 2000-netwerk;

Or. en

Amendement 16
Satu Hassi

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. vindt dat het noodzakelijk is om nieuwe 
formules voor bodemregulering te vinden 
die overeenstemmen met de criteria van 
de lidstaten, en maatregelen te treffen om
rampen en overstromingen te voorkomen 
en een duidelijke en transparante interne 
markt inzake bodemverontreiniging tot 
stand te brengen;

3. vindt dat het noodzakelijk is om 
bodemregulering vast te leggen op 
Europees niveau om een duidelijke en 
transparante interne markt inzake het 
aanpakken van bodemkwaliteit en –
verontreiniging tot stand te brengen;

Or. en

Amendement 17
Kathleen Van Brempt

Ontwerpadvies
Paragraaf 3
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Ontwerpadvies Amendement

3. vindt het noodzakelijk nieuwe formules 
voor bodemregulering te vinden die 
overeenstemmen met de criteria van de 
lidstaten, en maatregelen te treffen om 
rampen en overstromingen te voorkomen 
en een duidelijke en transparante interne 
markt inzake bodemverontreiniging tot 
stand te brengen;

3. vindt het noodzakelijk nieuwe formules 
voor bodemregulering te vinden die 
overeenstemmen met de criteria van de 
lidstaten, en maatregelen te treffen om 
rampen en overstromingen te voorkomen 
en erosie tegen te gaan;

Or. nl

Amendement 18
Fiona Hall

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is van mening dat de doelstellingen van 
routekaart 2050 slechts haalbaar zijn als er 
elkaar aanvullende strategieën worden 
uitgevoerd, met inbegrip van een 
beoordeling van de landbouw, 
herbebossing en de invoering van 
beleidsimpulsen voor innovatie en snelle 
invoering van mariene en zonne-energie;

4. is van mening dat de doelstellingen voor 
de routekaart 2050 voor 
lagekoolstofeconomie slechts haalbaar zijn 
als er elkaar aanvullende strategieën en 
duidelijke doelstellingen worden 
vastgesteld en uitgevoerd, met inbegrip 
van een beoordeling van 
landbouwpraktijken, herbebossing, 
robuuste duurzaamheidscriteria voor 
biomassa, biobrandstoffen en andere 
natuurlijke bronnen, en de invoering van 
beleidsimpulsen voor innovatie en snelle 
invoering van zonne-, wind-, mariene en 
andere vormen van duurzame 
energieopwekking;

Or. en

Amendement 19
Kathleen Van Brempt
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Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is van mening dat de doelstellingen van 
routekaart 2050 slechts haalbaar zijn als er 
elkaar aanvullende strategieën worden 
uitgevoerd, met inbegrip van een 
beoordeling van de landbouw, 
herbebossing en de invoering van 
beleidsimpulsen voor innovatie en snelle 
invoering van mariene en zonne-energie;

4. is van mening dat de doelstellingen van 
routekaart 2050 slechts haalbaar zijn als er 
elkaar aanvullende strategieën worden 
uitgevoerd, met inbegrip van een 
beoordeling van de landbouw, 
herbebossing en de invoering van 
beleidsimpulsen voor innovatie en snelle 
invoering van mariene, geothermische en 
zonne-energie;

Or. nl

Amendement 20
Fiona Hall

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. roept het 7e milieuactieprogramma 
op om gereduceerd, efficiënt en duurzaam 
gebruik van natuurlijke bronnen 
voorrang te geven binnen alle sectoren 
van de EU-economie, met bijzondere 
aandacht voor gezinnen, transport en 
energieverbruik; deze doelstelling zou in 
Horizon 2020 en andere EU-
kaderprojecten betreffende onderzoek en 
financiering duidelijk voorrang moeten 
krijgen;

Or. en

Amendement 21
Rolandas Paksas

Ontwerpadvies
Paragraaf 5



AM\888620NL.doc 13/22 PE478.700v01-00

NL

Ontwerpadvies Amendement

5. vindt dat het LIFE+-programma door de 
Commissie zou moeten worden beheerd, 
met de klemtoon op internationale 
innovatie- en expertiseprojecten. Meer 
bepaald: KMO's en O&O-instellingen 
ondersteunen en een prioriteit maken van 
het behoud van biodiversiteit - via een 
stelselmatige en integrale benadering - en 
van landbouwtechnologieën die 
verenigbaar zijn met de instandhouding 
van de bodemkwaliteit en de voedselketen 
in de ecosystemen van dieren;

5. vindt dat het LIFE+-programma door de 
Commissie zou moeten worden beheerd, 
met de klemtoon op internationale 
innovatie- en expertiseprojecten. Meer 
bepaald: KMO's en O&O-instellingen 
ondersteunen en een prioriteit maken van 
het behoud van biodiversiteit - via een 
stelselmatige en integrale benadering - en 
van landbouwtechnologieën die 
verenigbaar zijn met de instandhouding 
van de bodemkwaliteit en de voedselketen 
in de ecosystemen van dieren; gelooft dat 
het LIFE+-programma van de EU breder 
gepromoot moet worden in alle regio's 
van Europa om innovatiepraktijken op 
lokaal niveau aan te moedigen en om de 
invloed en het bewustzijn van de afdeling 
"milieubeleid en –beheer" van dit 
programma te vergroten;

Or. lt

Amendement 22
Satu Hassi

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. vindt dat het LIFE+-programma door de 
Commissie zou moeten worden beheerd, 
met de klemtoon op internationale 
innovatie- en expertiseprojecten. Meer 
bepaald: kmo's en O&O-instellingen 
ondersteunen en een prioriteit maken van 
het behoud van biodiversiteit - via een 
stelselmatige en integrale benadering - en 
van landbouwtechnologieën die 
verenigbaar zijn met de instandhouding 
van de bodemkwaliteit en de voedselketen 
in de ecosystemen van dieren;

5. vindt dat het LIFE+-programma door de 
Commissie zou moeten worden beheerd, 
met de klemtoon op internationale 
innovatie- en expertiseprojecten. Meer 
bepaald: kmo's en O&O-instellingen 
ondersteunen en een prioriteit maken van 
het behoud van biodiversiteit via een 
stelselmatige en integrale benadering;
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Or. en

Amendement 23
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. benadrukt de noodzaak van sterk 
Europees onderzoek, ontwikkeling en 
innovatie als een vereiste voor het 
beschermen van het milieu en, 
tegelijkertijd, het bereiken van sociale en 
economische ontwikkeling binnen de 
Europese Unie;

Or. en

Amendement 24
Kathleen Van Brempt

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. gelooft dat speciale aandacht nodig 
is binnen het 7e actieprogramma voor 
energiebesparing, energie-efficiëntie en 
hernieuwbare energie en roept daarom op 
tot bindende doelstellingen betreffende 
hernieuwbare energie, beide te 
volbrengen tegen 2020; 

Or. nl

Amendement 25
Silvia-Adriana Ţicău
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Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. roept de Commissie en de lidstaten 
op om, rekening houdend met het feit dat, 
door factoren waaronder 
klimaatverandering, drinkwater een 
schaarse grondstof is geworden, tegen 
30 juni 2012, een nieuwe EU-strategie en 
een actieplan voor het beschermen van 
drinkwater en het efficiënt gebruik 
daarvan aan te nemen; 

Or. ro

Amendement 26
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. dringt er bij de Commissie, de Raad 
en de regionale autoriteiten op aan, 
rekening houdend met de noodzaak om 
investeringen en industriële productie te 
stimuleren, om het goedkeuringsproces te 
vereenvoudigen en de administratieve 
procedures te verminderen teneinde de 
ontwikkeling van de interne markt aan te 
moedigen; 

Or. es

Amendement 27
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

6 bis. het is noodzakelijk om in het 
habitatbeleid en in het Natura 2000-
netwerk de esthetische en visuele 
kwaliteiten in landschappen als een 
geheel op te nemen voor de interpretatie 
van deze programma's;

Or. en

Amendement 28
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. duidt aan dat het nieuwe witboek 
"Routekaart naar een enkel Europees 
Transportgebied - Naar een concurrerend 
en efficiënt transportsysteem" voorziet dat 
het toekennen geld van het Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling en Samenhang 
af zouden moeten hangen van het feit of 
steden en regio's een geldig 
controlecertificaat kunnen voorleggen, 
onafhankelijk uitgegeven en dat hun 
prestaties op het gebied van stedelijke 
mobiliteit bevestigt; roept de Commissie 
en de lidstaten op om lokale autoriteiten te 
steunen bij het opstellen van plannen en 
controlerapporten voor stedelijke 
mobiliteit die het plannen van 
landgebruik, prijssystemen, efficiënt 
openbaar vervoer en een infrastructuur 
voor niet-gemotoriseerde voertuigen 
combineren, evenals het 
opladen/bijtanken van niet-vervuilende 
voertuigen (al deze elementen);

Or. ro
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Amendement 29
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. roept de Commissie op om meer 
gedetailleerde evaluatie te voorzien 
betreffende de resultaten en werkelijke 
obstakels van een goede en volledige 
implementatie van de doelstellingen van 
het actieplan;

Or. es

Amendement 30
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. de EU-instellingen zouden de rol 
van gras in tuinen als manier voor het
opvangen van CO2 moeten opnemen voor 
de evaluatie van de strijd tegen 
klimaatverandering;

Or. en

Amendement 31
Kathleen Van Brempt

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. is van mening dat het 7e
actieprogramma ook aandacht zou 
moeten schenken aan maritieme uitstoot 
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en niet-CO2-uitstoot;

Or. nl

Amendement 32
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 quater. roept de Commissie en de 
lidstaten op om, met het oog op het 
implementeren van strategieën ter 
vermindering van vervuiling in stedelijke 
omgevingen, de mogelijkheid te 
onderzoeken voor het creëren van een 
Europees kader voor ondersteuning voor 
de progressieve implementatie van 
stedelijke mobiliteitsplannen in Europese 
steden, en zo procedures en financiële 
ondersteuningsmechanismes in te stellen 
op Europees niveau voor het voorbereiden 
van stedelijke mobiliteitscontroles evenals 
stedelijke mobiliteitsplannen en een 
Europees Stedelijk Mobiliteitsscorebord 
op te zetten; 

Or. ro

Amendement 33
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 quater. is van mening dat de Commissie 
en de lidstaten zichzelf zouden moeten 
verbinden tot het creëren van 
geïntegreerde strategieën die het mogelijk 
maken om, voor ieder geografisch gebied, 
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de natuurlijke waarden en eigenschappen 
van het natuurlijk erfgoed vast te stellen, 
evenals de benodigde vereisten voor het 
behoud ervan, rekening houdende met het 
specifieke ecosysteem om de biodiversiteit 
en de individuele soorten te handhaven, 
waaronder landbouw, water en andere 
benodigde minimumvereisten; 

Or. es

Amendement 34
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 quater. roept de Europese Commissie op 
om criteria in te stellen voor het 
vaststellen van impact van 
waterontziltingsinstallaties, die ook hun 
energiekosten en verwoestend effect op de 
zeebodem en de biodiversiteit omvatten;

Or. en

Amendement 35
Kathleen Van Brempt

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 quater. is van mening dat de routekaart 
voor een grondstofefficiënt Europa 
omgezet moet worden in concrete actie in 
het 7e actieprogramma;

Or. nl



PE478.700v01-00 20/22 AM\888620NL.doc

NL

Amendement 36
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 quinquies. de EC moet in de voedsel- en 
landbouwovereenkomsten met 
derdewereldlanden bindende 
kwaliteitscriteria en traceerbaarheid 
opnemen;

Or. en

Amendement 37
Kathleen Van Brempt

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 quinquies. vraagt voor extra aandacht 
voor doelstellingen en actie omtrent het 
menselijke milieu in stedelijke gebieden, 
in het bijzonder gericht op geluid en 
luchtkwaliteit;

Or. nl

Amendement 38
Kathleen Van Brempt

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 sexies. vraagt voor meer actie om de 
afvalproductie te verminderen, hergebruik 
en recyclage te verhogen, voor het 
volledig uitfaseren van stortplaatsen en 
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het verbranden van afval enkel toe te 
staan wanneer er sprake is van een 
maximale opvang van warmte en energie;

Or. nl

Amendement 39
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 sexies. benadrukt dat het 7e MAP 
ambitieuzer zou moeten zijn om zo de weg 
vrij te maken voor bindende wetgeving 
teneinde duidelijke doelstellingen op te 
stellen met duidelijk omschreven tijdlijnen 
en indicatoren om vooruitgang te meten, 
waaronder een specifieke datum voor de 
tussentijdse evaluatie;

Or. en

Amendement 40
Kathleen Van Brempt

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 septies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 septies. vraagt om een duidelijk en strikt 
schema in het 7e actieprogramma voor het 
uitfaseren van milieuonvriendelijke 
subsidies binnen Europa;

Or. nl

Amendement 41
Kathleen Van Brempt
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Ontwerpadvies
Paragraaf 6 octies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 octies. vraagt om een overzicht in het 7e
actieprogramma van alle 
milieuverplichtingen en -doelstellingen 
gemaakt in andere beleidsdomeinen, zoals 
energie, industrie, landbouw, visserijen, 
transport en onderzoek, om duplicatie te 
voorkomen en harmonisatie te 
optimaliseren;

Or. nl

Amendement 42
Kathleen Van Brempt

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 novies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 novies. concludeert dat de integratie van 
milieuoverwegingen in andere relevante 
beleidsdomeinen in het bijzonder, zoals 
energie, landbouw, visserijen, transport, 
onderzoek, samenhangbeleid en regionale 
ontwikkeling, de voornaamste prioriteit 
van het 7e actieprogramma moet zijn.

Or. nl


