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Amendement 1
Luís Paulo Alves

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is verheugd over het 
vlaggenschipinitiatief "Efficiënt gebruik 
van hulpbronnen" en wijst op de wezenlijke 
invloed daarvan op de levenskwaliteit van 
de huidige en toekomstige generaties;

1. is verheugd over het 
vlaggenschipinitiatief "Efficiënt gebruik 
van hulpbronnen", dat een bevorderend 
effect zal hebben op het duurzame 
gebruik ervan, waardoor groei en
werkgelegenheid kunnen worden 
gegenereerd en de noodzakelijke 
economische ontwikkeling kan worden 
gegarandeerd zonder de levenskansen en 
de levenskwaliteit van de huidige en 
toekomstige generaties in gevaar te 
brengen;

Or. pt

Amendement 2
Derek Vaughan

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is verheugd over het 
vlaggenschipinitiatief "Efficiënt gebruik 
van hulpbronnen" en wijst op de 
wezenlijke invloed daarvan op de 
levenskwaliteit van de huidige en 
toekomstige generaties;

1. is verheugd over het 
vlaggenschipinitiatief "Efficiënt gebruik 
van hulpbronnen" en wijst op de 
wezenlijke invloed daarvan op de 
levenskwaliteit van de huidige en 
toekomstige generaties; onderstreept dat 
elke strategie rekening moet houden met 
alle rijkdommen waar Europa in ruime 
hoeveelheden over beschikt, inclusief 
grondstoffen zoals brandstoffen, 
mineralen en metalen, maar ook 
hulpbronnen zoals levensmiddelen, de 
bodem, het water, de lucht, alsmede het 
natuurlijke milieu;
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Or. en

Amendement 3
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is verheugd over het 
vlaggenschipinitiatief "Efficiënt gebruik 
van hulpbronnen" en wijst op de 
wezenlijke invloed daarvan op de 
levenskwaliteit van de huidige en 
toekomstige generaties;

1. is verheugd over het 
vlaggenschipinitiatief "Efficiënt gebruik 
van hulpbronnen" en wijst op de 
wezenlijke invloed daarvan op de
duurzame ontwikkeling van het 
grondgebied en op de levenskwaliteit van 
de huidige en toekomstige generaties en 
hun toenemende behoeften als gevolg van 
de demografische ontwikkelingen; acht 
het belangrijk dat de investeringen 
worden toegespitst op duurzame 
ontwikkeling, en meer bepaald op een 
economie die zuinig met grondstoffen 
omgaat en gekenmerkt wordt door een 
lage koolstofcomponent, opdat een beter 
gebruik kan worden gemaakt van het 
enorme potentieel van groene 
arbeidsplaatsen, die een positieve impact 
zullen hebben op de lokale en regionale 
werkgelegenheidssituatie;

Or. en

Amendement 4
Nuno Teixeira

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is verheugd over het 
vlaggenschipinitiatief "Efficiënt gebruik 
van hulpbronnen" en wijst op de 
wezenlijke invloed daarvan op de 

1. is verheugd over het 
vlaggenschipinitiatief "Efficiënt gebruik 
van hulpbronnen" en wijst op de 
wezenlijke invloed daarvan op de 
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levenskwaliteit van de huidige en 
toekomstige generaties;

levenskwaliteit van de huidige en 
toekomstige generaties en op het 
bewerkstelligen van meer solidariteit 
tussen de generaties;

Or. pt

Amendement 5
Juozas Imbrasas

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is verheugd over het 
vlaggenschipinitiatief "Efficiënt gebruik 
van hulpbronnen" en wijst op de 
wezenlijke invloed daarvan op de 
levenskwaliteit van de huidige en 
toekomstige generaties;

1. is verheugd over het 
vlaggenschipinitiatief "Efficiënt gebruik 
van hulpbronnen" en wijst op de 
wezenlijke invloed daarvan op de 
levenskwaliteit van de huidige en 
toekomstige generaties; is van mening dat 
het cohesiebeleid tezamen met een nieuw 
en krachtig GLB het economisch 
potentieel van plattelandsgebieden 
kunnen ontsluiten en zekere 
werkgelegenheid kunnen scheppen, en zo 
duurzame ontwikkeling van deze gebieden 
kunnen waarborgen;

Or. lt

Amendement 6
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is verheugd over het 
vlaggenschipinitiatief "Efficiënt gebruik 
van hulpbronnen" en wijst op de
wezenlijke invloed daarvan op de
levenskwaliteit van de huidige en 

1. is verheugd over het 
vlaggenschipinitiatief "Efficiënt gebruik 
van hulpbronnen" en wijst erop dat het een 
wezenlijke bijdrage levert aan het 
verwezenlijken van duurzame, intelligente 
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toekomstige generaties; en inclusieve groei in Europa en op het 
verbeteren van de levenskwaliteit van de 
huidige en toekomstige generaties en het 
milieu;

Or. fr

Amendement 7
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is verheugd over het 
vlaggenschipinitiatief "Efficiënt gebruik 
van hulpbronnen" en wijst op de 
wezenlijke invloed daarvan op de 
levenskwaliteit van de huidige en 
toekomstige generaties;

1. is verheugd over het 
vlaggenschipinitiatief "Efficiënt gebruik 
van hulpbronnen" en wijst op de 
wezenlijke invloed daarvan op de 
levenskwaliteit van de huidige en 
toekomstige generaties; onderstreept dat 
een verbetering van de 
hulpbronnenefficiëntie kan bijdragen tot 
de energiezekerheid, zuiniger 
vervoersmiddelen en het 
mededingingsvermogen van de Europese 
bedrijven;

Or. nl

Amendement 8
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. acht het noodzakelijk dat de 
investeringen worden toegespitst op 
energie-efficiëntie, hernieuwbare energie, 
de energie-efficiëntie van gebouwen en 
milieuvriendelijk vervoer alsook op 
regionale infrastructuur voor 
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hernieuwbare energie, in het bijzonder in 
minder ontwikkelde regio's; verzoekt de 
lidstaten de rol van de structuurfondsen 
in de duurzame groei tijdens de lopende 
programmeringsperiode te versterken en 
verzoekt de Commissie de gewijzigde 
actieprogramma's op een 
onbureaucratische en snelle manier te 
evalueren;

Or. en

Amendement 9
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. dringt aan meer synergie tussen het 
cohesiebeleid en het nabuurschapsbeleid 
met het oog op het cofinancieren van 
grensoverschrijdende energie-
infrastructuurprojecten;

Or. en

Amendement 10
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 quater. onderstreept dat de 
instandhouding van regionale 
ecosystemen duurzame werkgelegenheid 
en sociaal-economische ontwikkeling 
meebrengt en dringt daarom aan op meer 
investeringen in de natuurlijke 
rijkdommen, die een bron zijn van 
regionale economische ontwikkeling; 
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dringt er bij de regio's en de lidstaten op 
aan de mogelijkheid te benutten om de 
actieprogramma's weer toe te spitsen op 
de preventie van natuurrampen en op de 
groene infrastructuur, zoals ecocorridors, 
kustgebieden, bossen en rivieren; 

Or. en

Amendement 11
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 quinquies. onderstreept dat eco-
innovatie kan zorgen voor een efficiënter 
gebruik van de rijkdommen en voor 
nieuwe banen in alle sectoren van de 
economie, en dat daarom middelen van de 
structuurfondsen noodzakelijk zijn voor 
het ondersteunen van lokale en regionale 
clusters en KMO's die op het gebied van 
de groene technologie werkzaam zijn;

Or. en

Amendement 12
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 sexies. wijst erop dat de duurzame 
ontwikkeling geïntegreerd moet worden in 
de conceptie, de implementatie en de 
evaluatie van regionale 
ontwikkelingsprojecten en onderstreept de 
behoefte aan een reeks indicatoren voor 
duurzame ontwikkeling, die zouden 
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kunnen worden ontwikkeld door de 
nationale en regionale autoriteiten; 
onderstreept dat de regio's en de steden 
meer gebruik moeten maken van groene 
overheidsopdrachten;

Or. en

Amendement 13
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat voor een efficiënt gebruik 
van hulpbronnen de coördinatie en
synergieën tussen een groot aantal 
beleidsterreinen en hun diverse 
instrumenten op regionaal, nationaal en 
EU-niveau moeten worden verbeterd, om 
zo de effectiviteit ervan te waarborgen; 
wijst erop dat voor het regionale beleid 
reeds in een gecoördineerde en 
geïntegreerde aanpak is voorzien; merkt op 
dat er tussen bepaalde beleidsterreinen 
afwegingen zijn gemaakt die nader moeten 
worden bekeken;

2. stelt vast dat voor een efficiënt gebruik 
van hulpbronnen in Europa de coördinatie 
en synergïeën tussen een groot aantal 
beleidsterreinen en hun diverse 
instrumenten op regionaal, nationaal en 
EU-niveau ten uitvoer moeten worden
gelegd om de innovatiemogelijkheden van 
de regio's van Europa op te voeren; wijst 
erop dat voor het regionale beleid reeds in 
een gecoördineerde en geïntegreerde 
aanpak is voorzien; merkt op dat er tussen 
bepaalde beleidsterreinen afwegingen zijn 
gemaakt die nader moeten worden 
bekeken; dringt erop aan dat in het 
toekomstige cohesiebeleid plaats wordt 
gemaakt voor de klimaatbescherming 
door gebruik te maken van NECATER, 
een in Frankrijk ontwikkeld instrument;

Or. en

Amendement 14
Nuno Teixeira

Ontwerpadvies
Paragraaf 2
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Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat voor een efficiënt gebruik 
van hulpbronnen de coördinatie en 
synergieën tussen een groot aantal 
beleidsterreinen en hun diverse 
instrumenten op regionaal, nationaal en 
EU-niveau moeten worden verbeterd, om 
zo de effectiviteit ervan te waarborgen; 
wijst erop dat voor het regionale beleid 
reeds in een gecoördineerde en 
geïntegreerde aanpak is voorzien; merkt op 
dat er tussen bepaalde beleidsterreinen 
afwegingen zijn gemaakt die nader moeten 
worden bekeken;

2. benadrukt dat voor een efficiënt gebruik 
van hulpbronnen de coördinatie en 
synergieën tussen een groot aantal 
beleidsterreinen en hun diverse 
instrumenten alsook de verspreiding van 
beste praktijkenop lokaal, regionaal, 
nationaal en EU-niveau moeten worden 
verbeterd, om zo de effectiviteit ervan te 
waarborgen en de transfer van kennis te 
bevorderen;  wijst erop dat voor het 
regionale beleid reeds in een 
gecoördineerde en geïntegreerde aanpak is 
voorzien;  merkt op dat er tussen bepaalde 
beleidsterreinen afwegingen zijn gemaakt 
die nader moeten worden bekeken;

Or. pt

Amendement 15
Rolandas Paksas

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat voor een efficiënt gebruik 
van hulpbronnen de coördinatie en
synergieën tussen een groot aantal 
beleidsterreinen en hun diverse 
instrumenten op regionaal, nationaal en 
EU-niveau moeten worden verbeterd, om 
zo de effectiviteit ervan te waarborgen; 
wijst erop dat voor het regionale beleid 
reeds in een gecoördineerde en 
geïntegreerde aanpak is voorzien; merkt op 
dat er tussen bepaalde beleidsterreinen 
afwegingen zijn gemaakt die nader moeten 
worden bekeken;

2. benadrukt dat voor een efficiënt gebruik 
van hulpbronnen moet worden gezorgd 
voor een betere coördinatie en synergie
tussen een groot aantal beleidsterreinen, de 
instrumenten ervan en de maatregelen, 
alsook voor een gemeenschappelijke 
strategie voor een duurzaam en rationeel 
verbruik van de hulpbronnen op 
regionaal, nationaal en EU-niveau om zo 
de effectiviteit ervan te waarborgen;   wijst 
erop dat voor het regionale beleid reeds in 
een gecoördineerde en geïntegreerde 
aanpak is voorzien;   merkt op dat er tussen 
bepaalde beleidsterreinen afwegingen zijn 
gemaakt die verder moeten worden
aangemoedigd;
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Or. lt

Amendement 16
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat voor een efficiënt gebruik 
van hulpbronnen de coördinatie en 
synergieën tussen een groot aantal 
beleidsterreinen en hun diverse 
instrumenten op regionaal, nationaal en 
EU-niveau moeten worden verbeterd, om 
zo de effectiviteit ervan te waarborgen; 
wijst erop dat voor het regionale beleid 
reeds in een gecoördineerde en 
geïntegreerde aanpak is voorzien; merkt op 
dat er tussen bepaalde beleidsterreinen 
afwegingen zijn gemaakt die nader moeten 
worden bekeken;

2. wijst erop dat, ondanks de 
inspanningen van de EU en de nationale, 
regionale en lokale autoriteiten, er nog 
steeds aanzienlijke problemen rijzen op 
het vlak van het gedeeld gebruik van de 
hulpbronnen; benadrukt bijgevolg dat 
voor een efficiënt gebruik van hulpbronnen 
de coördinatie en synergieën tussen een 
groot aantal beleidsterreinen en hun diverse 
instrumenten op regionaal, nationaal en 
EU-niveau moeten worden verbeterd, om 
zo de effectiviteit ervan te waarborgen;  
wijst erop dat voor het regionale beleid 
reeds in een gecoördineerde en 
geïntegreerde aanpak is voorzien;  merkt 
op dat er tussen bepaalde beleidsterreinen 
afwegingen zijn gemaakt die verder
moeten worden aangemoedigd;

Or. es

Amendement 17
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat voor een efficiënt gebruik 
van hulpbronnen de coördinatie en 
synergieën tussen een groot aantal 
beleidsterreinen en hun diverse 
instrumenten op regionaal, nationaal en 
EU-niveau moeten worden verbeterd, om 

2. benadrukt dat voor een efficiënt gebruik 
van hulpbronnen de coördinatie en 
synergieën tussen een groot aantal 
beleidsterreinen en hun diverse 
instrumenten op regionaal, nationaal en 
EU-niveau moeten worden verbeterd, om 
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zo de effectiviteit ervan te waarborgen; 
wijst erop dat voor het regionale beleid 
reeds in een gecoördineerde en 
geïntegreerde aanpak is voorzien; merkt op 
dat er tussen bepaalde beleidsterreinen 
afwegingen zijn gemaakt die nader moeten 
worden bekeken;

zo de effectiviteit ervan te waarborgen;  
wijst erop dat voor het regionale beleid 
reeds in een gecoördineerde en 
geïntegreerde aanpak is voorzien;  merkt 
op dat er tussen bepaalde beleidsterreinen 
afwegingen zijn gemaakt die verder
moeten worden aangemoedigd;

Or. fr

Amendement 18
Seán Kelly

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat voor een efficiënt gebruik 
van hulpbronnen de coördinatie en
synergieën tussen een groot aantal 
beleidsterreinen en hun diverse 
instrumenten op regionaal, nationaal en 
EU-niveau moeten worden verbeterd, om 
zo de effectiviteit ervan te waarborgen; 
wijst erop dat voor het regionale beleid 
reeds in een gecoördineerde en 
geïntegreerde aanpak is voorzien; merkt op 
dat er tussen bepaalde beleidsterreinen 
afwegingen zijn gemaakt die nader moeten 
worden bekeken;

2. stelt vast dat voor een efficiënt gebruik 
van hulpbronnen in Europa de coördinatie 
en synergïeën tussen een groot aantal 
beleidsterreinen en hun diverse 
instrumenten op regionaal, nationaal en 
EU-niveau ten uitvoer moeten worden
gelegd om de innovatiemogelijkheden van 
de regio's van Europa op te voeren; wijst 
erop dat voor het regionale beleid reeds in 
een gecoördineerde en geïntegreerde 
aanpak is voorzien; merkt op dat er tussen 
bepaalde beleidsterreinen afwegingen zijn 
gemaakt die nader moeten worden bekeken
aan de hand van duidelijke, op ervaring 
gestoelde politieke richtsnoeren;

Or. en

Amendement 19
Patrice Tirolien

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

2 bis. wijst erop dat de perifere en 
ultraperifere gebieden voordeel kunnen 
trekken van een betere synergie tussen de 
structuurfondsen en de financiële 
instrumenten voor externe samenwerking 
van de Unie; dringt aan op de realisatie 
van het Europees actieplan voor het grote 
nabuurschap ten aanzien van de 
ultraperifere regio's;

Or. fr

Amendement 20
Derek Vaughan

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst op de cruciale rol van regionaal 
beleid bij de ondersteuning van initiatieven 
voor een efficiënt gebruik van 
hulpbronnen, vanwege de 
ontwikkelingsprogramma's op lange 
termijn, het gedecentraliseerde 
administratiesysteem en de integratie van 
de prioriteiten van de EU voor duurzame 
ontwikkeling;

3. wijst op de cruciale rol van regionaal 
beleid bij de ondersteuning van initiatieven 
voor een efficiënt gebruik van 
hulpbronnen, vanwege de 
ontwikkelingsprogramma's op lange 
termijn, het gedecentraliseerde 
administratiesysteem en de integratie van 
de prioriteiten van de EU voor duurzame 
ontwikkeling; dringt erop aan dat de 
huidige programma's en praktijken in die 
zin worden aangepast dat wordt verzekerd 
dat een zo efficiënt mogelijk gebruik van 
de hulpbronnen een centrale plaats krijgt 
in het regionaal beleid;

Or. en

Amendement 21
Elisabeth Schroedter, Karima Delli
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Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst op de cruciale rol van regionaal 
beleid bij de ondersteuning van initiatieven 
voor een efficiënt gebruik van 
hulpbronnen, vanwege de 
ontwikkelingsprogramma's op lange 
termijn, het gedecentraliseerde 
administratiesysteem en de integratie van 
de prioriteiten van de EU voor duurzame 
ontwikkeling;

3. wijst op de cruciale rol van regionaal 
beleid bij de ondersteuning van initiatieven 
voor een efficiënt gebruik van 
hulpbronnen, vanwege de 
ontwikkelingsprogramma's op lange 
termijn, het gedecentraliseerde 
administratiesysteem en de integratie van 
de prioriteiten van de EU voor duurzame 
ontwikkeling, en acht het belangrijk dat 
partnerschappen worden opgezet, waar 
adequate financiële middelen voor moeten 
worden vrijgemaakt voor o.m. technische 
bijstand, capaciteitsopbouw onder de 
partners en een verdergaande 
vereenvoudiging;

Or. en

Amendement 22
Riikka Manner

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst op de cruciale rol van regionaal 
beleid bij de ondersteuning van initiatieven 
voor een efficiënt gebruik van 
hulpbronnen, vanwege de 
ontwikkelingsprogramma's op lange 
termijn, het gedecentraliseerde 
administratiesysteem en de integratie van 
de prioriteiten van de EU voor duurzame 
ontwikkeling;

3. wijst op de cruciale rol van regionaal 
beleid bij de ondersteuning van initiatieven 
voor een efficiënt gebruik van 
hulpbronnen, vanwege de 
ontwikkelingsprogramma's op lange 
termijn, het gedecentraliseerde 
administratiesysteem en de integratie van 
de prioriteiten van de EU voor duurzame 
ontwikkeling; is van oordeel dat de 
toekomstige wetgeving inzake regionaal 
beleid met deze prioriteiten rekening moet 
houden door de nadruk te leggen op 
projecten die een efficiënter gebruik van 
de hulpbronnen in de hand werken;
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Or. fi

Amendement 23
Rolandas Paksas

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst op de cruciale rol van regionaal 
beleid bij de ondersteuning van initiatieven 
voor een efficiënt gebruik van 
hulpbronnen, vanwege de 
ontwikkelingsprogramma's op lange 
termijn, het gedecentraliseerde 
administratiesysteem en de integratie van 
de prioriteiten van de EU voor duurzame 
ontwikkeling;

3. wijst op de cruciale rol van regionaal 
beleid bij de ondersteuning van initiatieven 
voor een efficiënt gebruik van 
hulpbronnen, vanwege de 
ontwikkelingsprogramma's op lange 
termijn, het gedecentraliseerde 
administratiesysteem en de integratie van 
de prioriteiten van de EU voor duurzame 
ontwikkeling; onderstreept dat de 
beleidsmaatregelen en -strategieën van de 
Europese Unie die al hebben geleid tot 
oplossingen voor de problemen op het 
vlak van het efficiënt gebruik van de 
hulpbronnen als model zouden moeten 
dienen voor het uitstippelen en ten uitvoer 
leggen van andere strategieën betreffende 
andere vraagstukken met betrekking tot 
het beheer van de natuurlijke 
hulpbronnen;

Or. lt

Amendement 24
Juozas Imbrasas

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst op de cruciale rol van regionaal 
beleid bij de ondersteuning van initiatieven 
voor een efficiënt gebruik van 
hulpbronnen, vanwege de 
ontwikkelingsprogramma's op lange 

3. wijst op de cruciale rol van regionaal 
beleid bij de ondersteuning van initiatieven 
voor een efficiënt gebruik van 
hulpbronnen, vanwege de 
ontwikkelingsprogramma's op lange 
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termijn, het gedecentraliseerde 
administratiesysteem en de integratie van 
de prioriteiten van de EU voor duurzame 
ontwikkeling;

termijn, het gedecentraliseerde 
administratiesysteem en de integratie van 
de prioriteiten van de EU voor duurzame 
ontwikkeling; wijst op de behoefte aan 
passende infrastructuur voor de 
ontwikkeling en verspreiding van 
systemen van landbouwkennis en -
innovatie, in het bijzonder de 
mogelijkheden voor onderwijs en 
opleiding, adviesverlening aan bedrijven 
en uitwisseling van beste praktijken, met 
als doel de landbouw te moderniseren, 
innoverende landbouwers te helpen bij het 
doorgeven van hun ervaring en de 
kanalen van toegevoegde waarde in 
plattelandsgebieden optimaal te 
exploiteren; is van mening dat deze 
programma's in alle lidstaten beschikbaar 
moeten zijn;

Or. lt

Amendement 25
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst op de cruciale rol van regionaal 
beleid bij de ondersteuning van initiatieven 
voor een efficiënt gebruik van 
hulpbronnen, vanwege de
ontwikkelingsprogramma's op lange 
termijn, het gedecentraliseerde 
administratiesysteem en de integratie van 
de prioriteiten van de EU voor duurzame 
ontwikkeling;

3. wijst erop dat het regionaal beleid een
cruciale rol kan spelen bij de 
ondersteuning van initiatieven voor een 
efficiënt gebruik van deze hulpbronnen; in 
dat opzicht kan het regionaal beleid dit 
potentieel ontwikkelen dank zij zijn 
specifieke karakter, zoals het feit dat het 
berust op ontwikkelingsprogramma's op 
lange termijn en op een gedecentraliseerd 
administratiesysteem; bovendien zorgt het 
integreren van diverse prioriteiten van de
Europese Unie in het regionaal beleid 
ervoor dat het doel van het efficiënter 
gebruik van de hulpbronnen 
gemakkelijker kan worden bereikt;



AM\873743NL.doc 17/31 PE469.854v01-00

NL

Or. es

Amendement 26
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst op de cruciale rol van regionaal 
beleid bij de ondersteuning van initiatieven 
voor een efficiënt gebruik van 
hulpbronnen, vanwege de 
ontwikkelingsprogramma's op lange 
termijn, het gedecentraliseerde 
administratiesysteem en de integratie van 
de prioriteiten van de EU voor duurzame 
ontwikkeling;

3. wijst op de cruciale rol van regionaal 
beleid bij de ondersteuning van initiatieven 
voor een efficiënt gebruik van 
hulpbronnen, meer bepaald voor de
energie-efficiëntie van gebouwen, de 
investeringen in onderzoek, innovatie en 
duurzame ontwikkeling, via de
ontwikkelingsprogramma's op lange 
termijn, het gedecentraliseerde 
administratiesysteem en de integratie van 
de prioriteiten van de EU voor duurzame 
ontwikkeling;

Or. fr

Amendement 27
Erminia Mazzoni

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. herinnert aan het huidige debat 
over een toekomstig cohesiebeleid dat 
resultaatgericht moet zijn en verlangt dat 
efficiënt hulpbronnengebruik er als een 
van de hoofddoelstellingen in wordt 
opgenomen;

Or. en
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Amendement 28
Rolandas Paksas

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. onderstreept dat het tot de 
verantwoordelijkheid van de Europese 
Unie en haar lidstaten behoort alle 
initiatieven die kunnen leiden tot een 
efficiënter gebruik van de hulpbronnen op 
wereldvlak aan te moedigen;

Or. lt

Amendement 29
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. acht het van groot belang dat 
gezamenlijke strategieën voor 
hulpbronnenefficiëntie worden uitgewerkt 
op het niveau van regio's of lidstaten; 
onderstreept in dat verband het belang 
van de Europese Territoriale 
Samenwerking om tot gecoördineerde 
strategieën te komen en acht het urgent 
dat geïnvesteerd wordt in 
grensoverschrijdende energie- en milieu-
infrastructuur om ervoor te zorgen dat de 
hulpmiddelen beter worden beschermd en 
kunnen circuleren; roept bovendien op tot 
het uitstippelen van macroregionale 
strategieën die in het bijzonder gericht 
zijn op milieubescherming en op de 
energievoorziening en -
onafhankelijkheid;

Or. fr
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Amendement 30
Tamás Deutsch

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt dat een efficiënt gebruik van 
hulpbronnen op regionaal en lokaal niveau 
moet worden behandeld – daarbij rekening 
houdend met de bijzonderheden en 
verschillende ontwikkelingsniveaus van de 
Europese regio's – en dat de regionale en 
lokale overheden en partners rechtstreeks 
moeten worden betrokken bij de planning 
en uitvoering van relevante maatregelen; 
dit bevordert het gevoel van 
verantwoordelijkheid voor de doelen van 
een efficiënt gebruik van hulpbronnen op 
alle niveaus;

4. benadrukt dat een efficiënt gebruik van 
hulpbronnen op regionaal en lokaal niveau 
moet worden behandeld – daarbij rekening 
houdend met de bijzonderheden en 
verschillende ontwikkelingsniveaus van de 
Europese regio's – en dat de regionale en 
lokale overheden, het maatschappelijk 
middenveld, de burgers en andere partners 
rechtstreeks moeten worden betrokken bij 
de planning en uitvoering van relevante 
maatregelen;  dit bevordert het gevoel van 
verantwoordelijkheid voor de doelen van 
een efficiënt gebruik van hulpbronnen op 
alle niveaus;

Or. en

Amendement 31
Luís Paulo Alves

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt dat een efficiënt gebruik van 
hulpbronnen op regionaal en lokaal niveau 
moet worden behandeld – daarbij rekening 
houdend met de bijzonderheden en 
verschillende ontwikkelingsniveaus van 
de Europese regio's – en dat de regionale 
en lokale overheden en partners 
rechtstreeks moeten worden betrokken bij 
de planning en uitvoering van relevante 
maatregelen; dit bevordert het gevoel van 
verantwoordelijkheid voor de doelen van 

4. benadrukt dat een efficiënt gebruik van 
hulpbronnen op regionaal en lokaal niveau 
moet worden behandeld – waarbij 
gestreefd wordt naar het versterken van 
het ontwikkelingspotentieel en naar het 
verminderen van de voornaamste 
handicaps en verschillen qua 
ontwikkelingsniveau tussen de Europese 
regio's – en dat de regionale en lokale 
overheden en partners rechtstreeks moeten 
worden betrokken bij de planning en 
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een efficiënt gebruik van hulpbronnen op 
alle niveaus;

uitvoering van relevante maatregelen door 
het promoten van het 
partnerschapsbeginsel; dit bevordert het 
gevoel van verantwoordelijkheid voor de 
doelen van een efficiënt gebruik van 
hulpbronnen op alle niveaus;

Or. pt

Amendement 33
Franz Obermayr

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt dat een efficiënt gebruik van 
hulpbronnen op regionaal en lokaal niveau 
moet worden behandeld – daarbij 
rekening houdend met de bijzonderheden
en verschillende ontwikkelingsniveaus
van de Europese regio's – en dat de 
regionale en lokale overheden en partners 
rechtstreeks moeten worden betrokken bij 
de planning en uitvoering van relevante 
maatregelen; dit bevordert het gevoel van 
verantwoordelijkheid voor de doelen van 
een efficiënt gebruik van hulpbronnen op 
alle niveaus;

4. benadrukt dat een efficiënt gebruik van 
hulpbronnen op regionaal en lokaal niveau
ook rekening moet houden met de 
bijzonderheden van de Europese regio's –
en dat de regionale en lokale overheden en
de partners, de burgers en de ondernemers
rechtstreeks moeten worden betrokken bij 
de planning en uitvoering van relevante 
maatregelen; dit bevordert het gevoel van 
verantwoordelijkheid voor de doelen van 
een efficiënt gebruik van hulpbronnen op 
alle niveaus;

Or. de

Amendement 34
Alain Cadec

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt dat een efficiënt gebruik van 
hulpbronnen op regionaal en lokaal niveau 
moet worden behandeld – daarbij rekening 

4. benadrukt dat een efficiënt gebruik van 
hulpbronnen op regionaal en lokaal niveau 
moet worden behandeld – daarbij rekening 
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houdend met de bijzonderheden en 
verschillende ontwikkelingsniveaus van de 
Europese regio's – en dat de regionale en 
lokale overheden en partners rechtstreeks 
moeten worden betrokken bij de planning 
en uitvoering van relevante maatregelen; 
dit bevordert het gevoel van 
verantwoordelijkheid voor de doelen van 
een efficiënt gebruik van hulpbronnen op 
alle niveaus;

houdend met de bijzonderheden en 
verschillende ontwikkelingsniveaus van de 
Europese regio's – en dat de regionale en 
lokale overheden en partners uit de 
privésector en het maatschappelijk 
middenveld rechtstreeks moeten worden 
betrokken bij de planning en uitvoering 
van relevante maatregelen; dit bevordert 
het gevoel van verantwoordelijkheid voor 
de doelen van een efficiënt gebruik van 
hulpbronnen op alle niveaus;

Or. fr

Amendement 35
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt dat een efficiënt gebruik van 
hulpbronnen op regionaal en lokaal niveau 
moet worden behandeld – daarbij rekening 
houdend met de bijzonderheden en 
verschillende ontwikkelingsniveaus van de 
Europese regio's – en dat de regionale en 
lokale overheden en partners rechtstreeks 
moeten worden betrokken bij de planning 
en uitvoering van relevante maatregelen; 
dit bevordert het gevoel van 
verantwoordelijkheid voor de doelen van 
een efficiënt gebruik van hulpbronnen op 
alle niveaus;

4. benadrukt dat een efficiënt gebruik van 
hulpbronnen op regionaal en lokaal niveau 
moet worden behandeld – daarbij rekening 
houdend met de bijzonderheden en 
verschillende ontwikkelingsniveaus van de 
Europese regio's – en dat de regionale en 
lokale overheden en partners rechtstreeks 
moeten worden betrokken bij de planning 
en uitvoering van relevante maatregelen, 
onder meer projecten op het vlak van de 
energie-efficiëntie in de woningbouw, de 
bouw in het algemeen en de duurzame 
mobiliteit;  dit bevordert het gevoel van 
verantwoordelijkheid voor de doelen van 
een efficiënt gebruik van hulpbronnen op 
alle niveaus;

Or. en

Amendement 36
Rolandas Paksas
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Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt dat een efficiënt gebruik van 
hulpbronnen op regionaal en lokaal niveau 
moet worden behandeld – daarbij rekening 
houdend met de bijzonderheden en 
verschillende ontwikkelingsniveaus van de 
Europese regio's – en dat de regionale en 
lokale overheden en partners rechtstreeks 
moeten worden betrokken bij de planning 
en uitvoering van relevante maatregelen; 
dit bevordert het gevoel van 
verantwoordelijkheid voor de doelen van 
een efficiënt gebruik van hulpbronnen op 
alle niveaus;

4. benadrukt dat een efficiënt gebruik van 
hulpbronnen op regionaal en lokaal niveau 
moet worden behandeld – daarbij rekening 
houdend met de bijzonderheden en 
verschillende ontwikkelingsniveaus van de 
Europese regio's en met de sleutelrol van 
de Europese regio's en steden in de 
verwezenlijking van het doel van efficiënt 
gebruik van de hulpbronnen – en dat de
regionale en lokale overheden en partners 
rechtstreeks moeten worden betrokken bij 
de planning en uitvoering van relevante 
maatregelen; dit bevordert het gevoel van 
verantwoordelijkheid voor de doelen van 
een efficiënt gebruik van hulpbronnen op 
alle niveaus;

Or. lt

Amendement 37
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt dat een efficiënt gebruik van 
hulpbronnen op regionaal en lokaal niveau 
moet worden behandeld – daarbij rekening 
houdend met de bijzonderheden en 
verschillende ontwikkelingsniveaus van de 
Europese regio's – en dat de regionale en 
lokale overheden en partners rechtstreeks
moeten worden betrokken bij de planning 
en uitvoering van relevante maatregelen; 
dit bevordert het gevoel van 
verantwoordelijkheid voor de doelen van 
een efficiënt gebruik van hulpbronnen op 
alle niveaus;

4. benadrukt dat een efficiënt gebruik van 
hulpbronnen op regionaal en lokaal niveau 
moet worden behandeld – daarbij rekening 
houdend met de bijzonderheden en 
verschillende ontwikkelingsniveaus van de 
Europese regio's – en dat de regionale en 
lokale overheden en de 
vertegenwoordigers van het 
maatschappelijk middenveld moeten 
worden betrokken bij de planning en 
uitvoering van relevante maatregelen, wat
het gevoel van verantwoordelijkheid voor 
de doelen van een efficiënt gebruik van 
hulpbronnen op alle niveaus zou 
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bevorderen en het draagvlak daarvoor zou 
doen toenemen;

Or. fr

Amendement 38
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt dat een efficiënt gebruik van 
hulpbronnen op regionaal en lokaal niveau 
moet worden behandeld – daarbij rekening 
houdend met de bijzonderheden en 
verschillende ontwikkelingsniveaus van 
de Europese regio's – en dat de regionale 
en lokale overheden en partners 
rechtstreeks moeten worden betrokken bij 
de planning en uitvoering van relevante 
maatregelen; dit bevordert het gevoel van 
verantwoordelijkheid voor de doelen van 
een efficiënt gebruik van hulpbronnen op 
alle niveaus;

4. benadrukt dat een efficiënt gebruik van 
hulpbronnen dus ook op regionaal en 
lokaal niveau moet worden behandeld, 
waarbij op die manier nogmaals wordt 
onderstreept dat de regionale en lokale 
overheden en partners rechtstreeks moeten 
worden betrokken vooreerst bij de initiële
planning en achteraf bij de uitvoering van
de relevante programma's en maatregelen;  
een dergelijke aanpak bevordert het 
gevoel van verantwoordelijkheid voor de 
doelen van een efficiënt gebruik van 
hulpbronnen op alle niveaus;

Or. es

Amendement 39
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt dat een efficiënt gebruik van 
hulpbronnen op regionaal en lokaal niveau 
moet worden behandeld – daarbij rekening 
houdend met de bijzonderheden en 
verschillende ontwikkelingsniveaus van de 
Europese regio's – en dat de regionale en 
lokale overheden en partners rechtstreeks 

4. benadrukt dat een efficiënt gebruik van 
hulpbronnen op regionaal en lokaal niveau 
moet worden behandeld – daarbij rekening 
houdend met de bijzonderheden en 
verschillende ontwikkelingsniveaus van de 
Europese regio's – en dat de regionale en 
lokale overheden en partners rechtstreeks 
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moeten worden betrokken bij de planning 
en uitvoering van relevante maatregelen; 
dit bevordert het gevoel van 
verantwoordelijkheid voor de doelen van 
een efficiënt gebruik van hulpbronnen op 
alle niveaus;

moeten worden betrokken bij de planning 
en uitvoering van relevante maatregelen;  
dit bevordert het gevoel van 
verantwoordelijkheid voor de doelen van 
een efficiënt gebruik van hulpbronnen op 
alle niveaus; acht het noodzakelijk dat de 
lokale en regionale autoriteiten hun 
maatregelen op het gebied van 
hulpbronnenefficiëntie afstemmen op de 
EU2020-strategie en deze maatregelen 
opnemen in de ruimere territoriale pacten 
die alle vlaggenschipinitiatieven 
afdekken;

Or. en

Amendement 40
Patrice Tirolien

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt dat een efficiënt gebruik van 
hulpbronnen op regionaal en lokaal niveau 
moet worden behandeld – daarbij rekening 
houdend met de bijzonderheden en 
verschillende ontwikkelingsniveaus van de 
Europese regio's – en dat de regionale en 
lokale overheden en partners rechtstreeks 
moeten worden betrokken bij de planning 
en uitvoering van relevante maatregelen; 
dit bevordert het gevoel van 
verantwoordelijkheid voor de doelen van 
een efficiënt gebruik van hulpbronnen op 
alle niveaus;

4. benadrukt dat een efficiënt gebruik van 
hulpbronnen op regionaal en lokaal niveau 
moet worden behandeld – daarbij rekening 
houdend met de bijzonderheden en 
verschillende ontwikkelingsniveaus van de 
Europese regio's – en dat de regionale en 
lokale overheden en partners uit de 
sociaal-economische sector en het 
maatschappelijk middenveld rechtstreeks 
moeten worden betrokken bij alle fasen 
van de planning en uitvoering van de
maatregelen; dit bevordert het gevoel van 
verantwoordelijkheid voor de doelen van 
een efficiënt gebruik van hulpbronnen op 
alle niveaus;

Or. fr

Amendement 41
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska
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Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. acht het van wezenlijk belang dat 
verkwisting van de beschikbare 
hulpbronnen met alle middelen wordt 
vermeden dank zij een efficiënter 
beheersbeleid, en dat de burgers van de 
Unie nog meer bewust worden gemaakt 
en bij het beleid worden betrokken;

Or. pl

Amendement 42
Franz Obermayr

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. acht het van groot belang dat in 
heel Europa wordt voorzien in concrete 
en adequate stimuleringsmaatregelen 
voor privépersonen, zoals eigenaren van 
woningen en gronden, om ze ertoe aan te 
zetten hun goederen op een uit het 
oogpunt van de hulpbronnen zo 
spaarzaam mogelijke manier te beheren;

Or. de

Amendement 44
Kerstin Westphal

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. beveelt de lidstaten aan de subnationale 
niveaus vanaf het begin te betrekken bij het 

5. beveelt de lidstaten aan de subnationale 
niveaus, met inbegrip van het lokale 
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vaststellen van prioriteiten en het plannen 
en uitvoeren van maatregelen;

niveau, vanaf het begin te betrekken bij het 
vaststellen van prioriteiten en het plannen 
en uitvoeren van maatregelen;

Or. de

Amendement 45
Derek Vaughan

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. beveelt de lidstaten aan de subnationale 
niveaus vanaf het begin te betrekken bij het 
vaststellen van prioriteiten en het plannen 
en uitvoeren van maatregelen;

5. beveelt de lidstaten aan de subnationale 
niveaus vanaf het begin te betrekken bij het 
vaststellen van prioriteiten en het plannen 
en uitvoeren van maatregelen; beveelt 
voorts aan dat de burgers worden 
geraadpleegd, zodat een discussie- en 
informatieplatform ontstaat en het 
publiek zijn sleutelrol kan vervullen bij de 
implementatie van deze maatregelen, 
aangezien een hulpbronnenefficiënt 
Europa uiteindelijk de burgers te goede 
zal komen;

Or. en

Amendement 46
Nuno Teixeira

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. beveelt de lidstaten aan de subnationale 
niveaus vanaf het begin te betrekken bij het 
vaststellen van prioriteiten en het plannen 
en uitvoeren van maatregelen;

5. beveelt de lidstaten aan de subnationale 
niveaus vanaf het begin direct te betrekken 
bij het vaststellen van prioriteiten en het 
plannen en uitvoeren van maatregelen;

Or. pt
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Amendement 48
Franz Obermayr

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. stelt vast dat jaarlijks grondstoffen 
voor een totale waarde van 5,2 miljard 
euro ongebruikt worden weggegooid; 
onderstreept dan ook het belang van een 
centraal afvalbeheer voor een zo efficiënt 
mogelijk gebruik van hulpbronnen; dringt 
er daartoe op aan dat de afvalstoffen beter 
worden gebruikt als bron van 
grondstoffen;

Or. de

Amendement 49
Alain Cadec

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. dringt er bij de Commissie op aan te 
zorgen voor een betere uitwisseling in de 
Europese Unie van beste praktijken op het 
gebied van het beheer van de regionale 
fondsen, die een sleutelrol vervullen op 
het vlak van het gebruik van de 
hulpbronnen;

Or. fr

Amendement 50
Alain Cadec

Ontwerpadvies
Paragraaf 6



PE469.854v01-00 28/31 AM\873743NL.doc

NL

Ontwerpadvies Amendement

6. wijst erop dat beleidsmakers op 
nationaal en regionaal niveau doordrongen 
moeten zijn van het belang om 
economische groei te ontkoppelen van het
gebruik van hulpbronnen; roept alle 
lidstaten en regio's op zich te blijven 
inspannen voor een efficiënt gebruik van 
hulpbronnen.

6. wijst erop dat beleidsmakers op 
nationaal en regionaal niveau doordrongen 
moeten zijn van het belang om 
economische groei en gebruik van 
hulpbronnen met elkaar in 
overeenstemming te brengen;  roept alle 
lidstaten en regio's op zich te blijven 
inspannen voor een efficiënt gebruik van 
hulpbronnen;

Or. fr

Amendement 52
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. wijst erop dat beleidsmakers op 
nationaal en regionaal niveau doordrongen 
moeten zijn van het belang om 
economische groei te ontkoppelen van het 
gebruik van hulpbronnen; roept alle 
lidstaten en regio's op zich te blijven 
inspannen voor een efficiënt gebruik van 
hulpbronnen.

6. wijst erop dat beleidsmakers op 
nationaal en regionaal niveau doordrongen 
moeten zijn van het belang om 
economische groei en gebruik van 
hulpbronnen met elkaar in 
overeenstemming te brengen;  roept alle 
lidstaten en regio's op zich te blijven 
inspannen voor een efficiënt gebruik van 
hulpbronnen; onderstreept in deze context 
dat de doelen realiseerbaar en betaalbaar 
dienen te zijn en dat deze moeten worden 
verbonden met het langetermijndoel en 
het pad daarnaartoe;

Or. nl

Amendement 53
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

6 bis. is van mening dat transparantie van 
het cohesiebeleid en in de 
programmeringscyclus ervan, de 
toewijzing van middelen en de toegang 
van potentiële begunstigden van de 
structuurfondsen tot informatie absolute 
voorwaarden zijn voor het verwezenlijken 
van de algemene doelstellingen van het 
cohesiebeleid; dringt er bij de Commissie 
op aan ervoor te zorgen dat de 
financiering van 
infrastructuurinvesteringen aan de lokale 
democratische controle wordt 
onderworpen en afgestemd is op de 
behoeften van de gebruikers;

Or. en

Amendement 54
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. onderstreept dat innovatie en 
onderzoek noodzakelijk zijn om te komen 
tot duurzamere productie- en 
consumptiepatronen; 

Or. nl

Amendement 55
Patrice Tirolien

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

6 bis. onderstreept het belang van een 
betere verspreiding van beste praktijken 
onder alle actoren van het cohesiebeleid;

Or. fr

Amendement 56
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. onderstreept dat het EFRO moet 
blijven streven naar de verwezenlijking 
van de bijkomende doelen van efficiënt 
gebruik van de hulpmiddelen en de 
bestrijding van energiearmoede;

Or. en

Amendement 57
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. benadrukt dat zowel ondernemers 
als consumenten een belangrijke sleutel 
in handen hebben voor een 
hulpbronnenefficiënt Europa;

Or. nl

Amendement 58
Elisabeth Schroedter, Karima Delli
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Ontwerpadvies
Paragraaf 6 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 quater. acht het noodzakelijk dat het 
gebruik van het financieringsinstrument 
JESSICA voor energie-infrastructuur- en 
energie-efficiëntieprojecten in stedelijke 
gebieden wordt bevorderd; 

Or. en


