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Amendement 1
Catherine Bearder

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. acht het nodig de beleidsterreinen 
milieu, gezondheid en ruimtelijke ordening 
aan elkaar te koppelen en de regionale en 
grensoverschrijdende samenwerking te 
verbeteren, met het oog op een 
evenwichtige ontwikkeling tussen steden 
en stedelijke agglomeraties, bosgebieden 
en plattelandsgebieden; acht het nuttig 
maatregelen uit te werken waarmee een 
wijziging van de bestemming van gronden 
kan worden voorkomen, met name met het 
oog op de productie van milieuvriendelijke 
brandstoffen;

1. erkent dat klimaatverandering, verlies 
aan biodiversiteit en overconsumptie van 
natuurlijke hulpbronnen uitdagingen zijn 
die negatieve gevolgen hebben voor alle 
EU-burgers in zowel stedelijke als 
plattelandsgebieden en dat op elk 
overheidsniveau acties nodig zijn om deze 
effecten tegen te gaan; acht het nodig te 
zorgen voor synergie tussen het 
cohesiebeleid en de beleidsterreinen 
milieu, gezondheid en ruimtelijke 
ordening, en de samenwerking tussen 
plaatselijke overheden, regio's en op 
grensoverschrijdend niveau te verbeteren, 
met het oog op een evenwichtige 
ontwikkeling tussen steden en stedelijke 
agglomeraties, bosgebieden en 
plattelandsgebieden; acht het nuttig 
maatregelen uit te werken waarmee een 
wijziging van het gebruik van gronden kan 
worden voorkomen, met name met het oog 
op de productie van milieuvriendelijke 
brandstoffen;

Or. en

Amendement 2
Jean-Paul Besset

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. acht het nodig de beleidsterreinen 
milieu, gezondheid en ruimtelijke ordening 
aan elkaar te koppelen en de regionale en 

1. acht het nodig de beleidsterreinen 
milieu, gezondheid en ruimtelijke ordening 
aan elkaar te koppelen en de regionale en 
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grensoverschrijdende samenwerking te 
verbeteren, met het oog op een 
evenwichtige ontwikkeling tussen steden 
en stedelijke agglomeraties, bosgebieden 
en plattelandsgebieden; acht het nuttig 
maatregelen uit te werken waarmee een 
wijziging van de bestemming van gronden 
kan worden voorkomen, met name met het 
oog op de productie van milieuvriendelijke 
brandstoffen;

grensoverschrijdende samenwerking te 
verbeteren, met het oog op een 
evenwichtige ontwikkeling tussen 
verschillende soorten landgebruik en het 
terugdringen van de uitbreiding van 
steden; acht het nuttig maatregelen uit te 
werken waarmee een wijziging van de 
bestemming van gronden kan worden 
voorkomen, met name met het oog op 
monoculturen en de productie van 
milieuvriendelijke brandstoffen;

Or. en

Amendement 3
Erminia Mazzoni

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. acht het nodig de beleidsterreinen 
milieu, gezondheid en ruimtelijke ordening 
aan elkaar te koppelen en de regionale en 
grensoverschrijdende samenwerking te 
verbeteren, met het oog op een 
evenwichtige ontwikkeling tussen steden 
en stedelijke agglomeraties, bosgebieden 
en plattelandsgebieden; acht het nuttig 
maatregelen uit te werken waarmee een 
wijziging van de bestemming van gronden 
kan worden voorkomen, met name met het 
oog op de productie van milieuvriendelijke 
brandstoffen;

1. acht het nodig de beleidsterreinen 
milieu, gezondheid en ruimtelijke ordening 
aan elkaar te koppelen en de regionale en 
grensoverschrijdende samenwerking te 
verbeteren met het oog op een 
evenwichtige ontwikkeling tussen steden 
en stedelijke agglomeraties, bosgebieden 
en plattelandsgebieden; acht het nodig 
maatregelen te evalueren inzake een 
wijziging van de bestemming van gronden, 
met name met het oog op de productie van 
milieuvriendelijke brandstoffen;

Or. it

Amendement 4
Alain Cadec

Ontwerpadvies
Paragraaf 1
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Ontwerpadvies Amendement

1. acht het nodig de beleidsterreinen 
milieu, gezondheid en ruimtelijke ordening 
aan elkaar te koppelen en de regionale en 
grensoverschrijdende samenwerking te 
verbeteren, met het oog op een 
evenwichtige ontwikkeling tussen steden 
en stedelijke agglomeraties, bosgebieden 
en plattelandsgebieden; acht het nuttig 
maatregelen uit te werken waarmee een 
wijziging van de bestemming van gronden 
kan worden voorkomen, met name met het 
oog op de productie van milieuvriendelijke 
brandstoffen;

1. acht het nodig de beleidsterreinen 
milieu, gezondheid en ruimtelijke ordening 
aan elkaar te koppelen en de regionale en 
grensoverschrijdende samenwerking, ook 
gezien macroregionale strategieën, te 
verbeteren, met het oog op een 
evenwichtige ontwikkeling tussen steden 
en stedelijke agglomeraties, bosgebieden 
en plattelandsgebieden; acht het nuttig 
maatregelen uit te werken waarmee een 
wijziging van de bestemming van gronden 
kan worden voorkomen, met name met het 
oog op de productie van milieuvriendelijke 
brandstoffen;

Or. fr

Amendement 5
Jean-Paul Besset

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. onderstreept het potentieel van 
duurzaam landbeheer en 
natuurreservaten voor het scheppen van 
groene banen en de positieve invloed 
daarvan op de plaatselijke economie en 
arbeidsmarkt, vooral in 
plattelandsgebieden;

Or. en

Amendement 6
Catherine Bearder

Ontwerpadvies
Paragraaf 2
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Ontwerpadvies Amendement

2. acht het bijzonder belangrijk dat de 
samenwerking tussen de nationale, lokale 
en regionale overheden wordt verbeterd en 
dat publiek-private partnerschappen 
worden aangemoedigd met het oog op een
betere toepassing van het acquis 
communautaire op het gebied van 
afvalbeheer en benadrukt de noodzaak van 
een nauwe samenwerking met 
universiteiten en onderzoekers voor het 
snelle ontwerp van innovatieve 
technologieën voor afvalrecycling;

2. acht het bijzonder belangrijk dat de 
samenwerking tussen nationale, lokale en 
regionale overheden en plaatselijke 
groepen wordt verbeterd en dat publiek-
private partnerschappen worden 
aangemoedigd met het oog op een betere 
toepassing van de EU-wetgeving op het 
gebied van afvalbeheer; benadrukt de 
noodzaak van een nauwe samenwerking 
met universiteiten en de industrie voor het 
snelle ontwerp van innovatieve 
technologieën die afvalrecycling en 
efficiency ten aanzien van hulpbronnen 
bevorderen en bevorderlijk zijn voor de 
planning rond het terugbrengen van de 
effecten van de extractie van mineralen 
en aggregaten;

Or. en

Amendement 7
Ramona Nicole Mănescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. acht het bijzonder belangrijk dat de 
samenwerking tussen de nationale, lokale 
en regionale overheden wordt verbeterd en 
dat publiek-private partnerschappen 
worden aangemoedigd met het oog op een 
betere toepassing van het acquis 
communautaire op het gebied van 
afvalbeheer en benadrukt de noodzaak van 
een nauwe samenwerking met 
universiteiten en onderzoekers voor het 
snelle ontwerp van innovatieve 
technologieën voor afvalrecycling;

2. acht het bijzonder belangrijk dat de 
samenwerking tussen de nationale, lokale 
en regionale overheden wordt verbeterd en 
dat publiek-private partnerschapen worden 
aangemoedigd met het oog op een betere 
toepassing van het acquis communautaire 
op het gebied van afvalbeheer; doet een 
beroep op de Lidstaten om de rol van de 
regionale en lokale overheden inzake het 
beheer en de implementatie van 
programma's te versterken; beveelt aan 
om uit te gaan van de lokale 
ontwikkelingsmethode gebaseerd op 
lokale partnerschappen, met name voor 
projecten gerelateerd aan stedelijke, 
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plattelands- en grensoverschrijdende 
thema's; benadrukt de noodzaak van een 
nauwe samenwerking met universiteiten en 
onderzoekers voor het snelle ontwerp van 
innovatieve technologieën voor 
afvalrecycling;

Or. en

Amendement 8
Vincenzo Iovine

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. acht het bijzonder belangrijk dat de 
samenwerking tussen de nationale, lokale 
en regionale overheden wordt verbeterd en 
dat publiek-private partnerschappen 
worden aangemoedigd met het oog op een 
betere toepassing van het acquis 
communautaire op het gebied van 
afvalbeheer en benadrukt de noodzaak van 
een nauwe samenwerking met 
universiteiten en onderzoekers voor het 
snelle ontwerp van innovatieve 
technologieën voor afvalrecycling;

2. acht het bijzonder belangrijk dat de 
samenwerking tussen de nationale, lokale 
en regionale overheden wordt verbeterd en 
dat publiek-private partnerschappen 
worden aangemoedigd met het oog op een 
betere toepassing van het acquis 
communautaire op het gebied van 
afvalbeheer en benadrukt de noodzaak van 
een nauwe samenwerking met 
universiteiten en onderzoekers voor het 
snelle ontwerp van innovatieve 
technologieën voor afvalrecycling en voor 
alternatieve, milieuvriendelijke systemen 
voor afvalverwijdering die volledig 
voldoen aan de kaderrichtlijn afval;

Or. it

Amendement 9
Iosif Matula

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. acht het bijzonder belangrijk dat de 2. acht het bijzonder belangrijk dat de 
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samenwerking tussen de nationale, lokale 
en regionale overheden wordt verbeterd en 
dat publiek-private partnerschappen 
worden aangemoedigd met het oog op een 
betere toepassing van het acquis 
communautaire op het gebied van 
afvalbeheer en benadrukt de noodzaak van 
een nauwe samenwerking met 
universiteiten en onderzoekers voor het 
snelle ontwerp van innovatieve 
technologieën voor afvalrecycling;

samenwerking tussen de nationale, lokale 
en regionale overheden wordt verbeterd en 
dat publiek-private partnerschappen 
worden aangemoedigd met het oog op een 
betere toepassing van het acquis 
communautaire op het gebied van 
afvalbeheer; moedigt het gebruik van 
Europese financiering aan voor het 
opzetten van geïntegreerde 
afvalbeheersystemen; benadrukt de 
noodzaak van een nauwe samenwerking 
met universiteiten en onderzoekers voor 
het snelle ontwerp van innovatieve 
technologieën voor afvalrecycling;

Or. ro

Amendement 10
Jean-Paul Besset

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. acht het bijzonder belangrijk dat de
samenwerking tussen de nationale, lokale 
en regionale overheden wordt verbeterd en 
dat publiek-private partnerschappen 
worden aangemoedigd met het oog op een 
betere toepassing van het acquis 
communautaire op het gebied van 
afvalbeheer en benadrukt de noodzaak van 
een nauwe samenwerking met 
universiteiten en onderzoekers voor het 
snelle ontwerp van innovatieve 
technologieën voor afvalrecycling;

2. acht het bijzonder belangrijk dat de 
samenwerking tussen de nationale, lokale 
en regionale overheden wordt verbeterd en 
dat de stakeholders worden betrokken bij 
een betere toepassing van het acquis 
communautaire op het gebied van 
afvalbeheer en benadrukt de noodzaak van 
een nauwe samenwerking met 
universiteiten en onderzoekers voor het 
snelle ontwerp van innovatieve 
technologieën voor afvalrecycling;

Or. en

Amendement 11
Rosa Estaràs Ferragut
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Ontwerp[advies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. acht het bijzonder belangrijk dat de 
samenwerking tussen de nationale, lokale 
en regionale overheden wordt verbeterd en 
dat publiek-private partnerschappen 
worden aangemoedigd met het oog op een 
betere toepassing van het acquis 
communautaire op het gebied van 
afvalbeheer en benadrukt de noodzaak van 
een nauwe samenwerking met 
universiteiten en onderzoekers voor het 
snelle ontwerp van innovatieve 
technologieën voor afvalrecycling;

2. acht het bijzonder belangrijk dat de 
samenwerking tussen de nationale, lokale 
en regionale overheden wordt verbeterd en 
dat publiek-private partnerschappen 
worden aangemoedigd met het oog op een 
betere toepassing van het acquis 
communautaire op het gebied van 
afvalbeheer en benadrukt de noodzaak van 
een nauwe samenwerking met 
universiteiten, onderzoekers en 
ondernemingen voor het snelle ontwerp 
van innovatieve technologieën voor 
afvalrecycling;

Or. es

Amendement 12
Ramona Nicole Mănescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. pleit voor een billijk evenwicht tussen de 
noodzaak om de klimaatverandering te 
bestrijden en het zevende 
milieuactieprogramma, zodat de Europese 
Unie haar doelstellingen kan 
verwezenlijken en extra kosten kunnen 
worden vermeden, en benadrukt bovendien 
de noodzaak van voorlichtings- en 
bewustmakingscampagnes en de 
uitwisseling van goede praktijken op alle 
niveaus;

3. pleit voor een billijk evenwicht tussen de 
noodzaak om de klimaatverandering te 
bestrijden en het zevende 
milieuactieprogramma, zodat de Europese 
Unie haar doelstellingen kan 
verwezenlijken en extra kosten kan 
vermijden, en benadrukt bovendien de 
noodzaak van voorlichting- en 
bewustmakingscampagnes en de 
uitwisseling van goede praktijken op alle 
niveaus; onderstreept de noodzaak van 
een beter gebruik van technische bijstand 
op nationaal en regionaal niveau om de 
administratieve capaciteit te versterken, 
vooral in de nieuwe Lidstaten;

Or. en
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Amendement 13
Catherine Bearder

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. pleit voor een billijk evenwicht tussen de 
noodzaak om de klimaatverandering te 
bestrijden en het zevende 
milieuactieprogramma, zodat de Europese 
Unie haar doelstellingen kan 
verwezenlijken en extra kosten kunnen 
worden vermeden, en benadrukt bovendien 
de noodzaak van voorlichtings-, 
bewustmakings- en andere campagnes en 
de uitwisseling van goede praktijken op 
alle niveaus;

3. pleit voor een billijk evenwicht tussen de 
noodzaak om de klimaatverandering te 
bestrijden en het zevende 
milieuactieprogramma, zodat de Europese 
Unie de EU-2020-doelstellingen kan 
verwezenlijken en de financiële gevolgen 
van klimaatverandering en het verlies aan 
biodiversiteit kunnen worden vermeden, 
en benadrukt bovendien de noodzaak van 
voorlichtings-, bewustmakings- en andere 
campagnes en de uitwisseling van goede 
praktijken op alle niveaus;

Or. en

Amendement 14
Iosif Matula

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. pleit voor een billijk evenwicht tussen de 
noodzaak om de klimaatverandering te 
bestrijden en het zevende 
milieuactieprogramma, zodat de Europese 
Unie haar doelstellingen kan 
verwezenlijken en extra kosten kunnen 
worden vermeden, en benadrukt bovendien 
de noodzaak van voorlichtings-, 
bewustmakings- en andere campagnes en 
de uitwisseling van goede praktijken op 
alle niveaus;

3. pleit voor een billijk evenwicht tussen de 
noodzaak om de klimaatverandering te 
bestrijden en het zevende 
milieuactieprogramma, zodat de Europese 
Unie haar doelstellingen kan 
verwezenlijken en extra kosten kunnen 
worden vermeden, en benadrukt bovendien 
de noodzaak van voorlichtings-, 
bewustmakings- en andere campagnes en 
de uitwisseling van goede praktijken op 
alle niveaus; ziet het als noodzakelijk om 
onderzoeks- en innovatiedoelstellingen op 
efficiënte wijze in overeenstemming te 
brengen met plaatselijke en regionale 
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ontwikkelingsbehoeften; 

Or. ro

Amendement 15
Jens Nilsson

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. pleit voor een billijk evenwicht tussen de 
noodzaak om de klimaatverandering te 
bestrijden en het zevende 
milieuactieprogramma, zodat de Europese 
Unie haar doelstellingen kan 
verwezenlijken en extra kosten kunnen 
worden vermeden, en benadrukt bovendien 
de noodzaak van voorlichtings- en 
bewustmakingscampagnes en de 
uitwisseling van goede praktijken op alle 
niveaus;

3. pleit voor een billijk evenwicht tussen de 
noodzaak om de klimaatverandering te 
bestrijden en het zevende 
milieuactieprogramma, zodat de Europese 
Unie haar doelstellingen kan 
verwezenlijken en onnodige kosten kunnen 
worden vermeden, en benadrukt bovendien 
de noodzaak om kosten te beschouwen als 
investeringen voor de toekomst en voor 
nieuwe banen en voor voorlichtings- en 
bewustmakings- en andere campagnes en 
de uitwisseling van goede praktijken op 
alle niveaus;

Or. sv

Amendement 16
Erminia Mazzoni

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. pleit voor een billijk evenwicht tussen de 
noodzaak om de klimaatverandering te 
bestrijden en het zevende 
milieuactieprogramma, zodat de Europese 
Unie haar doelstellingen kan 
verwezenlijken en extra kosten kunnen 
worden vermeden, en benadrukt bovendien 
de noodzaak van voorlichtings-, 

3. pleit voor een billijk evenwicht tussen de 
noodzaak om de klimaatverandering te 
bestrijden en het zevende 
milieuactieprogramma, zodat de Europese 
Unie haar doelstellingen kan 
verwezenlijken en extra kosten kunnen 
worden vermeden, en benadrukt -gelet op 
het ondersteunen van een preventiebeleid-
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bewustmakings- en andere campagnes en 
de uitwisseling van goede praktijken op 
alle niveaus;

bovendien de noodzaak van voorlichtings-
en bewustmakings- en andere campagnes 
en de uitwisseling van goede praktijken op 
alle niveaus;

Or. it

Amendement 17
Jean-Paul Besset

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. pleit voor een billijk evenwicht tussen de 
noodzaak om de klimaatverandering te 
bestrijden en het zevende 
milieuactieprogramma, zodat de Europese 
Unie haar doelstellingen kan 
verwezenlijken en extra kosten kunnen 
worden vermeden, en benadrukt bovendien 
de noodzaak van voorlichtings-, 
bewustmakings- en andere campagnes en 
de uitwisseling van goede praktijken op 
alle niveaus;

3. pleit voor een billijk evenwicht tussen de 
noodzaak om de klimaatverandering en het 
verlies aan biodiversiteit te bestrijden en 
het zevende milieuactieprogramma, zodat 
de Europese Unie haar doelstellingen kan 
verwezenlijken en extra kosten kunnen 
worden vermeden, en benadrukt bovendien 
de noodzaak van voorlichtings-, 
bewustmakings- en andere campagnes en 
de uitwisseling van goede praktijken op 
alle niveaus;

Or. en

Amendement 18
Catherine Bearder

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. acht een betere samenwerking op 
regionaal en ook op grensoverschrijdend 
niveau nodig, met name in samenwerking 
met derde landen, noodzakelijk betreffende 
preventie van grootschalige verontreiniging 
ten gevolge van ongevallen, teneinde 
langetermijneffecten te voorkomen, en 
verzoekt de Commissie wetgeving inzake 

4. acht een betere samenwerking tussen 
lokale overheden en op regionaal en 
grensoverschrijdend niveau nodig, met 
name in samenwerking met derde landen, 
noodzakelijk betreffende preventie van 
grootschalige verontreiniging ten gevolge 
van ongevallen en andere natuurlijke en 
door de mens veroorzaakte rampen
teneinde langetermijneffecten te 
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duurzame chemie op te stellen; voorkomen, en verzoekt de Commissie 
wetgeving inzake duurzame chemie op te 
stellen;

Or. en

Amendement 19
Iosif Matula

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. acht een betere samenwerking op 
regionaal en op grensoverschrijdend 
niveau, met name in samenwerking met 
derde landen, noodzakelijk betreffende 
preventie van grootschalige verontreiniging 
ten gevolge van ongevallen, teneinde 
langetermijneffecten te voorkomen, en 
verzoekt de Commissie normatieve 
wetgeving inzake duurzame chemie op te 
stellen;

4. acht een betere samenwerking op 
regionaal en op grensoverschrijdend 
niveau, met name in samenwerking met 
derde landen, noodzakelijk, door het 
opzetten van gezamenlijke actiegroepen
betreffende preventie van grootschalige 
verontreiniging ten gevolge van 
ongevallen, teneinde langetermijneffecten 
te voorkomen, en verzoekt de Commissie 
normatieve wetgeving inzake duurzame 
chemie op te stellen;

Or. ro

Amendement 20
Ramona Nicole Mănescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. erkent dat de integratie van de 
milieubeleidsmaatregelen in alle sectorale 
beleidsmaatregelen wenselijk is, waarbij 
een belangrijke rol wordt toegekend aan de 
lokale en regionale overheden, en 
onderstreept het belang van het verband 
tussen de specifieke lokale en regionale 
situatie en de strategieën die nodig zijn 

5. erkent dat de integratie van de 
milieubeleidsmaatregelen in alle sectorale 
beleidsmaatregelen wenselijk is, waarbij 
een belangrijke rol wordt toegekend aan de 
lokale en regionale overheden; 
onderstreept het belang van het betrekken 
van territoriale autoriteiten, op gelijke 
voet met nationale vertegenwoordigers, bij 
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voor de uitvoering van genoemde 
beleidsmaatregelen.

zowel het formulerings- als 
besluitvormingsproces voor het ontwerp 
en de uitvoering van het beleid om de EU-
doelstellingen te bereiken, waarbij steeds 
de verschillende nationale constitutionele 
gegevens in acht dienen te worden 
genomen, en onderstreept het belang van 
het verband tussen de specifieke lokale en 
regionale situatie en de strategieën die 
nodig zijn voor de uitvoering van 
genoemde 

Or. en

Amendement 21
Catherine Bearder

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. erkent dat de integratie van de 
milieubeleidsmaatregelen in alle sectorale 
beleidsmaatregelen wenselijk is, waarbij 
een belangrijke rol wordt toegekend aan 
de lokale en regionale overheden, en 
onderstreept het belang van het verband 
tussen de specifieke lokale en regionale 
situatie en de strategieën die nodig zijn 
voor de uitvoering van genoemde 
beleidsmaatregelen.

5. erkent dat de integratie van de 
milieubeleidsmaatregelen, ontworpen om 
het verlies aan biodiversiteit en 
klimaatverandering tegen te gaan, in alle 
sectorale beleidsmaatregelen wenselijk is, 
en onderstreept het belang van het verband 
tussen de lokale en regionale autoriteiten
en de strategieën die nodig zijn voor de 
uitvoering van genoemde 
beleidsmaatregelen;

Or. en

Amendement 22
Jens Nilsson

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. erkent dat de integratie van de 5. is van mening dat de integratie van de 
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milieubeleidsmaatregelen in alle sectorale 
beleidsmaatregelen wenselijk is, waarbij 
een belangrijke rol wordt toegekend aan de 
lokale en regionale overheden, en 
onderstreept het belang van het verband 
tussen de specifieke lokale en regionale 
situatie en de strategieën die nodig zijn 
voor de uitvoering van genoemde 
beleidsmaatregelen.

milieubeleidsmaatregelen in alle sectorale 
beleidsmaatregelen op zichtbare en 
consistente wijze wenselijk is, waarbij een 
belangrijke verantwoordelijkheid wordt 
toegekend aan de lokale en regionale 
overheden; tevens is een strak 
cohesiebeleid nodig voor de implementatie 
van het milieubeleid; onderstreept het 
belang van het verband tussen de 
specifieke lokale en regionale situatie en de 
strategieën die nodig zijn voor de 
uitvoering van genoemde 
beleidsmaatregelen;

Or. sv

Amendement 23
Jean-Paul Besset

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. erkent dat de integratie van de 
milieubeleidsmaatregelen in alle sectorale 
beleidsmaatregelen wenselijk is, waarbij 
een belangrijke rol wordt toegekend aan de 
lokale en regionale overheden, en 
onderstreept het belang van het verband 
tussen de specifieke lokale en regionale 
situatie en de strategieën die nodig zijn 
voor de uitvoering van genoemde 
beleidsmaatregelen.

5. benadrukt dat de integratie van de 
milieubeleidsmaatregelen in alle sectorale 
beleidsmaatregelen wenselijk is, waarbij 
een belangrijke rol wordt toegekend aan de 
lokale en regionale overheden, en 
onderstreept het belang van het verband 
tussen de specifieke lokale en regionale 
situatie en de strategieën die nodig zijn 
voor de uitvoering van genoemde 
beleidsmaatregelen; beveelt daarom aan 
de territoriale dimensie op te nemen in de 
Strategische milieueffectrapportage;

Or. en

Amendement 24
Rolandas Paksas

Ontwerpadvies
Paragraaf 5
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Ontwerpadvies Amendement

5. erkent dat de integratie van de 
milieubeleidsmaatregelen in alle sectorale 
beleidsmaatregelen wenselijk is, waarbij 
een belangrijke rol wordt toegekend aan de 
lokale en regionale overheden, en 
onderstreept het belang van het verband 
tussen de specifieke lokale en regionale 
situatie en de strategieën die nodig zijn 
voor de uitvoering van genoemde 
beleidsmaatregelen.

5. erkent dat de integratie van de 
milieubeleidsmaatregelen in alle sectorale 
beleidsmaatregelen wenselijk is, waarbij 
een belangrijke rol wordt toegekend aan de 
lokale en regionale overheden, en 
onderstreept het belang van het verband 
tussen de specifieke lokale en regionale 
situatie en de strategieën die nodig zijn 
voor de uitvoering van genoemde 
beleidsmaatregelen; verzoekt 
milieudoelstellingen op te nemen in 
belangrijke begrotingsonderdelen als 
plattelandsontwikkeling en landbouw;

Or. lt

Amendement 25
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. erkent dat de integratie van de 
milieubeleidsmaatregelen in alle sectorale 
beleidsmaatregelen wenselijk is, waarbij 
een belangrijke rol wordt toegekend aan de 
lokale en regionale overheden, en 
onderstreept het belang van het verband 
tussen de specifieke lokale en regionale 
situatie en de strategieën die nodig zijn 
voor de uitvoering van genoemde 
beleidsmaatregelen.

5. erkent dat de integratie van de 
milieubeleidsmaatregelen in alle sectorale 
beleidsmaatregelen wenselijk is, waarbij 
een belangrijke rol wordt toegekend aan de 
lokale, regionale en nationale overheden, 
en onderstreept het belang van het verband 
tussen de specifieke lokale en regionale 
situatie en de strategieën die nodig zijn 
voor de uitvoering van genoemde 
beleidsmaatregelen.

Or. es

Amendement 26
Vasilica Viorica Dăncilă
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Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. benadrukt de noodzaak van het 
aanmoedigen van de ontwikkeling van 
regionale, lokale en grensoverschrijdende
projecten/programma's die nauw 
verbonden zijn met het behoud van 
biodiversiteit in de betreffende gebieden, 
en onderstreept het belang van het 
betrekken van ngo's, universiteiten en de 
particuliere sector bij het proces van het 
behoud en herstel van biodiversiteit;

Or. ro

Amendement 27
Jean-Paul Besset

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. verwelkomt het voorstel van de 
Commissie om het gebruik van 
Milieueffectrapportages en Strategische 
Milieueffectrapportages in de lokale en 
regionale besluitvorming te versterken 
wat zal leiden tot het tegengaan van door 
de mens veroorzaakte aantasting van het 
milieu;

Or. en

Amendement 28
Petru Constantin Luhan

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)



PE480.766v01-00 18/20 AM\890695NL.doc

NL

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. onderstreept de noodzaak van 
financiële ondersteuning door de EU op 
lokaal en regionaal niveau om de 
complexe milieu-uitdagingen en risico's 
aan te pakken, is van mening dat speciale 
aandacht nodig is voor regio's aan de 
buitengrenzen van de EU;

Or. en

Amendement 29
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. is van mening dat, om 
betekenisvolle resultaten te verkrijgen, de 
implementatie van het programma op 
regionaal en lokaal niveau meer moet 
steunen op de betrokkenheid van alle 
belanghebbende partijen;

Or. bg

Amendement 30
Catherine Bearder

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. benadrukt het belang van het 
cohesiebeleid voor het behalen van de 
doelstellingen van EU 2020 en 
verwelkomt daarom de nadruk in het 
voorstel van de Commissie inzake het 
cohesiebeleid na 2013 wat betreft de 
stappen naar een economie met geringe 
CO2-uitstoot;
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Or. en

Amendement 31
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. vraagt om speciale aandacht voor de 
situatie van regio's en gebieden met 
bijzondere geografische kenmerken als 
eilanden, berggebieden en dunbevolkte 
regio's;

Or. es

Amendement 32
Iosif Matula

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. bepleit het gebruik van minder 
vervuilende voertuigen en beveelt aan dat 
voorstellen voor acties inzake de 
ontwikkeling van een duurzaam 
transportsysteem worden opgesteld;

Or. ro

Amendement 33
Rolandas Paksas

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. bepleit dat het zevende 
milieuactieprogramma aan het 
bedrijfsleven en de lokale en regionale 
overheden een gestructureerd 
langetermijnplanningskader zal bieden 
dat tevens gericht zal zijn op belangrijke 
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infrastructurele investeringen;

Or. lt

Amendement 34
Rolandas Paksas

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. vraagt om het principe van multi-
level governance van milieuzaken op te 
nemen in het zevende 
milieuactieprogramma;

Or. lt


