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Amendement 1
Norbert Lins, Marlene Mortler, Alexander Bernhuber, Jens Gieseke, Christine 
Schneider

Ontwerpresolutie
Visum 1

Ontwerpresolutie Amendement

— gezien de Overeenkomst van Parijs, 
die is aangenomen bij Besluit 1/CP.21 van 
de 21e Conferentie van de partijen 
(COP21) bij het Raamverdrag van de 
Verenigde Naties inzake 
klimaatverandering en de 11e Conferentie 
van de partijen waarin de partijen bij het 
Protocol van Kyoto bijeenkomen 
(CMP11), die van 30 november t/m 11 
december 2015 in Parijs, Frankrijk, hebben 
plaatsgevonden, en met name artikel 2,

— gezien de Overeenkomst van Parijs, 
die is aangenomen bij Besluit 1/CP.21 van 
de 21e Conferentie van de partijen 
(COP21) bij het Raamverdrag van de 
Verenigde Naties inzake 
klimaatverandering en de 11e Conferentie 
van de partijen waarin de partijen bij het 
Protocol van Kyoto bijeenkomen 
(CMP11), die van 30 november t/m 
11 december 2015 in Parijs, Frankrijk, 
hebben plaatsgevonden, en met name 
artikel 2 en de artikelen 6, lid 2, en 6, lid 
4,

Or. en

Amendement 2
Martin Häusling
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Visum 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

— gezien het VN-verdrag inzake 
biologische diversiteit (VBD),
gezien het VN-Verdrag ter bestrijding van 
woestijnvorming (UNCCD),
gezien de Agenda 2030 voor duurzame 
ontwikkeling en de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen van 
de VN,
gezien het speciaal verslag van de 
Intergouvernementele Werkgroep inzake 
klimaatverandering (IPCC) over de 
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opwarming van de aarde met 1,5 °C, het 
vijfde evaluatierapport van de werkgroep 
en het bijbehorende samenvattend 
verslag, het speciaal verslag van de IPCC 
van 8 augustus 2019 over de 
klimaatverandering en de bodem en het 
over de oceanen en de cryosfeer van 25 
septebmer 2019,

Or. en

Amendement 3
Stanislav Polčák

Ontwerpresolutie
Visum 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

— gezien de mededeling van de 
Commissie getiteld “De Europese Green 
Deal” (COM(2019)0640 final),

Or. cs

Amendement 4
Eric Andrieu

Ontwerpresolutie
Visum 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

— gezien het tijdens de COP21 in 
december 2015 gelanceerde internationale 
initiatief "4 per 1000",

Or. fr

Amendement 5
Martin Häusling
namens de Verts/ALE-Fractie
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Ontwerpresolutie
Visum 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

— gezien 
Verordening (EU) 2021/1119 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
30 juni 2021 tot vaststelling van een kader 
voor de verwezenlijking van 
klimaatneutraliteit, en tot wijziging van 
Verordening (EG) nr. 401/2009 en 
Verordening (EU) 2018/1999 (“Europese 
klimaatwet”)1bis,
gezien Besluit (EU) 2022/591 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
6 april 2022 betreffende een algemeen 
milieuactieprogramma voor de Europese 
Unie voor de periode tot en met 2030,
_________________
1bis PB L 243 van 9.7.2021, blz. 1.

Or. en

Amendement 6
Martin Häusling
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Visum 7

Ontwerpresolutie Amendement

— gezien het voorstel voor een 
verordening van het Europees Parlement en 
de Raad tot wijziging van Verordening 
(EU) 2018/841 wat betreft het 
toepassingsgebied, vereenvoudiging van de 
nalevingsvoorschriften, vaststelling van de 
streefcijfers voor de lidstaten voor 2030 en 
de verbintenis tot de collectieve 
verwezenlijking van klimaatneutraliteit in 
de sector landgebruik, bosbouw en 
landbouw tegen 2035, en van Verordening 
(EU) 2018/1999 wat betreft verbetering 
van monitoring, rapportage, het volgen van 

— gezien het standpunt van het 
Europees Parlement1bis over het voorstel 
voor een verordening van het Europees 
Parlement en de Raad tot wijziging van 
Verordening (EU) 2018/841 wat betreft het 
toepassingsgebied, vereenvoudiging van de 
nalevingsvoorschriften, vaststelling van de 
streefcijfers voor de lidstaten voor 2030 en 
de verbintenis tot de collectieve 
verwezenlijking van klimaatneutraliteit in 
de sector landgebruik, bosbouw en 
landbouw tegen 2035, en van 
Verordening (EU) 2018/1999 wat betreft 
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de vooruitgang en beoordeling 
(COM/2021/0554),

verbetering van monitoring, rapportage, het 
volgen van de vooruitgang en beoordeling 
(COM/2021/0554),

_________________
1bis Aangenomen teksten, 
P9_TA(2022)0233.

Or. en

Amendement 7
Martin Häusling
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Visum 8

Ontwerpresolutie Amendement

— gezien de mededeling van de 
Commissie getiteld “Een “van boer tot 
bord”-strategie voor een eerlijk, gezond en 
milieuvriendelijk voedselsysteem” 
(COM/2020/0381),

— gezien de mededeling van de 
Commissie getiteld “Een “van boer tot 
bord”-strategie voor een eerlijk, gezond en 
milieuvriendelijk voedselsysteem” 
(COM(2020)0381) en de resolutie van het 
Parlement van 20 oktober 2021 over 
hetzelfde onderwerp1bis,

_________________
1bis Aangenomen teksten, 
P9_TA(2021)0425.

Or. en

Amendement 8
Martin Häusling
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Visum 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

— gezien de mededeling van de 
Commissie getiteld “Eu-
biodiversiteitsstrategie voor 2030 – De 
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natuur terug in ons leven brengen” 
(COM(2020)0380) en de resolutie van het 
Parlement van 9 juni 2021 over dat 
onderwerp1bis,
_________________
1bis Aangenomen teksten, 
P9_TA(2021)0277.

Or. en

Amendement 9
Stanislav Polčák

Ontwerpresolutie
Visum 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

— gezien de mededeling van de 
Commissie van 20 mei 2020 getiteld “EU-
biodiversiteitsstrategie voor 2030 – De 
natuur terug in ons leven brengen” 
(COM(2020)0380),

Or. cs

Amendement 10
Martin Hojsík, Claudia Gamon, Róża Thun und Hohenstein, Catherine Chabaud

Ontwerpresolutie
Visum 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

— gezien de mededeling van de 
Commissie getiteld “EU-bodemstrategie 
voor 2030 – Profiteren van de voordelen 
van een gezonde bodem voor mens, 
voedsel, natuur en klimaat” 
[COM(2021)0699],

Or. en
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Amendement 11
Romana Jerković, Milan Brglez, Robert Hajšel

Ontwerpresolutie
Visum 18 septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

— gezien de mededeling van de 
Commissie over een EU-bodemstrategie 
voor 2030 (COM(2021)699),

Or. en

Amendement 12
Martin Häusling
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Visum 8 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

— gezien de mededeling van de 
Commissie getiteld “Een EU-strategie om 
methaanemissies terug te dringen” 
(COM(2020)0381) en de resolutie van het 
Parlement van 20 oktober 2021 over 
hetzelfde onderwerp1bis,
_________________
1bis Aangenomen teksten, 
P9_TA(2021)0436.

Or. en

Amendement 13
Martin Häusling
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Visum 9

Ontwerpresolutie Amendement

— gezien de mededeling van de — gezien de mededeling van de 
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Commissie getiteld “Een nieuw actieplan 
voor een circulaire economie – Voor een 
schoner en concurrerender Europa” 
(COM(2020)0098),

Commissie getiteld „Een nieuw actieplan 
voor een circulaire economie Voor een 
schoner en concurrerender Europa” 
(COM/2020/0098) en de resolutie van het 
Parlement van 10 februari 2021 over 
hetzelfde onderwerp1bis,

_________________
1bis Aangenomen teksten, 
P9_TA(2021)0040.

Or. en

Amendement 14
Martin Häusling
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Visum 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

— gezien de mededeling van de 
Commissie getiteld „De EU-strategie voor 
aanpassing aan de klimaatverandering” 
(COM (2021) 82) en de resolutie van het 
Parlement van 17 december 20201bis,
gezien de mededeling van de Commissie 
getiteld „Actieplan voor de ontwikkeling 
van de biologische productie” (COM 
(2021) 141) en de resolutie van het 
Europees Parlement van 3 mei 20221ter,
gezien de mededeling van de Commissie 
getiteld: "EU-bodemstrategie voor 2030 
profiteren van de voordelen van een 
gezonde bodem voor mens, voedsel, 
natuur en klimaat" (COM(2021)699) en 
de resolutie van het Parlement van 28 
april 20211quater,
gezien de mededeling van de Commissie 
getiteld "Strategie voor duurzame 
chemische stoffen Op weg naar een gifvrij 
milieu" (COM (2020) 0667) en de 
resolutie van het Parlement van 10 juli 
20201quinquies,
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_________________
1bis Aangenomen teksten, 
P9_TA(2020)0382
1ter Aangenomen teksten, 
P9_TA(2022)0136
1quater Aangenomen teksten, 
P9_TA(2021)0143
1quinquies Aangenomen teksten, 
P9_TA(2020)0201

Or. en

Amendement 15
Martin Häusling
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Visum 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

— gezien de brieven van de 
Commissie met observaties over de 
strategische GLB-plannen van de 
lidstaten1bis,
gezien Speciaal verslag 12/2021 van de 
Europese Rekenkamer getiteld “Het 
beginsel “de vervuiler betaalt”: 
inconsistente toepassing in de 
milieubeleidslijnen en -acties van de EU”.
gezien Speciaal verslag nr. 16/2021 van de 
Europese Rekenkamer getiteld "Het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid en het 
klimaat: Goed voor de helft van de 
klimaatuitgaven van de EU, maar 
emissies van landbouwbedrijven nemen 
niet af",
_________________
1bis https://ec.europa.eu/info/food-
farming-fisheries/key-policies/common-
agricultural-policy/cap-strategic-
plans/obervation-letters_en
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Or. en

Amendement 16
Martin Häusling
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Visum 13

Ontwerpresolutie Amendement

— gezien zijn resolutie van 20 
oktober 2021 over een “van boer tot 
bord”-strategie voor een eerlijk, gezond 
en milieuvriendelijk voedselsysteem2,

Schrappen

_________________
2 PB C 184 van 5.5.2022, blz. 2.

Or. en

Amendement 17
Mick Wallace, Clare Daly

Ontwerpresolutie
Visum 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

— gezien het evaluatieverslag inzake 
een duurzaam gebruik van wilde soorten 
van het Intergouvernementeel Platform 
voor wetenschap en beleid inzake 
biodiversiteit en ecosysteemdiensten 
(IPBES) van 8 juli 2022,

Or. en

Amendement 18
Martin Häusling
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Visum 14
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Ontwerpresolutie Amendement

— gezien zijn resolutie van 10 
februari 2021 over het nieuwe actieplan 
voor de circulaire economie3,

Schrappen

_________________
3 PB C 465 van 17.11.2021, blz. 11.

Or. en

Amendement 19
Martin Häusling
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Visum 15

Ontwerpresolutie Amendement

— gezien zijn resolutie van 9 juni 
2021 over de EU-biodiversiteitsstrategie 
voor 2030: de natuur terug in ons leven 
brengen4,

Schrappen

_________________
4 PB C 67 van 8.2.2022, blz. 25.

Or. en

Amendement 20
Pascal Canfin, Max Orville, Catherine Chabaud, Frédérique Ries, Jan Huitema, Martin 
Hojsík

Ontwerpresolutie
Visum 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

— gezien het speciaal verslag van de 
IPCC van 2019 over de oceaan en de 
cryosfeer in een veranderend klimaat,

Or. en



AM\1261949NL.docx 13/129 PE735.539v03-00

NL

Amendement 21
Mick Wallace, Clare Daly

Ontwerpresolutie
Visum 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

— gezien het verslag over de 
emissiekloof 2021 van het 
Milieuprogramma van de VN, 
gepubliceerd op 26 oktober 2021,

Or. en

Amendement 22
Mick Wallace, Clare Daly

Ontwerpresolutie
Visum 15 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

— gezien zijn resolutie van 
28 november 2019 over de noodsituatie op 
het gebied van klimaat en milieu,

Or. en

Amendement 23
Pascal Canfin, Max Orville, Catherine Chabaud, Frédérique Ries, Jan Huitema, Martin 
Hojsík

Ontwerpresolutie
Visum 15 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

— gezien de IUCN Manual for the 
Creation of Blue Carbon Projects in 
Europe and the Mediterranean van 2021,

Or. en
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Amendement 24
Martin Häusling
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Visum 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

— gezien zijn resolutie van 
28 november 2019 over de noodsituatie op 
het gebied van klimaat en milieu1bis,
_________________
1bis Aangenomen teksten, 
P9_TA(2019)0078.

Or. en

Amendement 25
Mick Wallace, Clare Daly

Ontwerpresolutie
Visum 15 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

— gezien de verslagen van de 
Intergouvernementele Werkgroep inzake 
klimaatverandering (IPCC), met name het 
speciaal verslag van 8 oktober 2018 over 
de opwarming van de aarde met 1,5 °C en 
de zesde evaluatieverslagen (AR6), 
Climate Change: 2021: The Physical 
Science Basis, gepubliceerd op 9 augustus 
2021, Climate Change 2022: Effecten, 
aanpassing en kwetsbaarheid, 
gepubliceerd op 28 februari 2022 en 
klimaatverandering 2022: Mitigatie van 
klimaatverandering, gepubliceerd op 4 
april 2022, het speciaal verslag van 24 
september 2019 over de oceaan en de 
cryosfeer in een veranderend klimaat, en 
het speciaal verslag van 8 augustus 2019 
over klimaatverandering en land,
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Or. en

Amendement 26
Mick Wallace, Clare Daly

Ontwerpresolutie
Visum 15 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

— gezien het mondiaal 
evaluatieverslag over biodiversiteit en 
ecosysteemdiensten van het 
Intergouvernementeel Platform voor 
wetenschap en beleid inzake biodiversiteit 
en ecosysteemdiensten (IPBES) van 
31 mei 2019,

Or. en

Amendement 27
Mick Wallace, Clare Daly

Ontwerpresolutie
Visum 15 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

— gezien het Speciaal verslag 
nr. 13/2020 van de Europese Rekenkamer 
van 5 juni 2020 getiteld “Biodiversiteit op 
landbouwgrond: Met de bijdrage van het 
GLB is deachteruitgang niet tot staan 
gebracht",

Or. en

Amendement 28
Mick Wallace, Clare Daly

Ontwerpresolutie
Visum 15 septies (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

— gezien zijn resolutie van 28 april 
2021 over bodembescherming,

Or. en

Amendement 29
Romana Jerković, Milan Brglez, Robert Hajšel

Ontwerpresolutie
Visum 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

— gezien de mededeling van de 
Commissie over een nieuwe EU-
bosstrategie voor 2030 (COM(2021)572),

Or. en

Amendement 30
Antoni Comín i Oliveres

Ontwerpresolutie
Visum 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

— gezien de mededeling van de 
Commissie over een nieuwe EU-
bosstrategie voor 2030 (COM(2021)572),

Or. en

Amendement 31
Romana Jerković, Milan Brglez, Robert Hajšel

Ontwerpresolutie
Visum 18 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement
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— gezien de mededeling van de 
Commissie getiteld "Een EU-strategie 
voor aanpassing aan de 
klimaatverandering" (COM(2021)82),

Or. en

Amendement 32
Romana Jerković, Milan Brglez, Robert Hajšel

Ontwerpresolutie
Visum 18 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

— gezien resolutie 48/13 van de VN-
Mensenrechtenraad over het recht op een 
gezond milieu,

Or. en

Amendement 33
Romana Jerković, Milan Brglez, Robert Hajšel

Ontwerpresolutie
Visum 18 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

— gezien 
Verordening (EU) 2021/1119 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
30 juni 2021 tot vaststelling van een kader 
voor de verwezenlijking van 
klimaatneutraliteit, en tot wijziging van 
Verordening (EG) nr. 401/2009 en 
Verordening (EU) 2018/1999 (“Europese 
klimaatwet”), en met name artikel 32,

Or. en

Amendement 34
Romana Jerković, Milan Brglez, Robert Hajšel
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Ontwerpresolutie
Visum 18 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

— gezien de Agenda 2030 voor 
duurzame ontwikkeling en de 
doelstellingen inzake duurzame 
ontwikkeling (SDG’s) van de VN,

Or. en

Amendement 35
Romana Jerković, Milan Brglez, Robert Hajšel

Ontwerpresolutie
Visum 18 octies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

— gezien de mededeling van de 
Commissie van getiteld “Een 
langetermijnvisie voor de 
plattelandsgebieden van de EU – Naar 
sterkere, verbonden, veerkrachtige en 
welvarende plattelandsgebieden in 2040” 
(COM(2021)0345),

Or. en

Amendement 36
Martin Häusling
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de transitie naar 
duurzame voedselsystemen volgens de 
ambities van de Europese Green Deal voor 
een klimaatneutrale EU-economie in 2050 
wordt gefaciliteerd door het landbouw- en 

A. overwegende dat het landbouw- en 
voedselbeleid dringend volledig moet 
worden omgevormd om ten volle bij te 
dragen aan de transitie naar duurzame 
voedselsystemen, in overeenstemming met 



AM\1261949NL.docx 19/129 PE735.539v03-00

NL

voedselbeleid; de ambities van de Europese Green Deal 
voor een klimaatneutrale EU-economie in 
uiterlijk 2050;

Or. en

Amendement 37
Eric Andrieu

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de transitie naar 
duurzame voedselsystemen volgens de 
ambities van de Europese Green Deal voor 
een klimaatneutrale EU-economie in 2050 
wordt gefaciliteerd door het landbouw- en 
voedselbeleid;

A. overwegende dat het begeleiden en 
vergemakkelijken van de transitie naar 
duurzame voedselsystemen volgens de 
ambities van de Europese Green Deal voor 
een klimaatneutrale EU-economie in 2050 
een van de vele doelstellingen van het 
landbouw- en voedselbeleid is;

Or. fr

Amendement 38
Mick Wallace, Clare Daly

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de transitie naar 
duurzame voedselsystemen volgens de 
ambities van de Europese Green Deal voor 
een klimaatneutrale EU-economie in 2050 
wordt gefaciliteerd door het landbouw- en 
voedselbeleid;

A. overwegende dat het landbouw- en 
voedselbeleid radicaal hervormd moet 
worden om bij te dragen aan de transitie 
naar duurzame voedselsystemen, in 
overeenstemming met de ambities van de 
Europese Green Deal voor een 
klimaatneutrale EU-economie in uiterlijk 
2050;

Or. en
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Amendement 39
Michal Wiezik, Martin Hojsík

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de transitie naar 
duurzame voedselsystemen volgens de 
ambities van de Europese Green Deal voor 
een klimaatneutrale EU-economie in 2050 
wordt gefaciliteerd door het landbouw- en 
voedselbeleid;

A. overwegende dat de transitie naar 
duurzame productie volgens de ambities 
van de Europese Green Deal voor een 
klimaatneutrale EU-economie in 2050 
gefaciliteerd kan worden door het 
landbouw-, bosbouw- en voedselbeleid;

Or. en

Amendement 40
Stanislav Polčák

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de transitie naar 
duurzame voedselsystemen volgens de 
ambities van de Europese Green Deal voor 
een klimaatneutrale EU-economie in 2050 
wordt gefaciliteerd door het landbouw- en 
voedselbeleid;

A. overwegende dat de transitie naar 
duurzame voedselsystemen volgens de 
ambities van de Europese Green Deal voor 
een klimaatneutrale EU-economie in 2050 
wordt gefaciliteerd door een goed opgezet 
landbouw- en voedselbeleid;

Or. cs

Amendement 41
Romana Jerković, Milan Brglez, Robert Hajšel

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de transitie naar 
duurzame voedselsystemen volgens de 
ambities van de Europese Green Deal voor 

A. overwegende dat de transitie naar 
duurzame voedselsystemen volgens de 
ambities van de Europese Green Deal voor 
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een klimaatneutrale EU-economie in 2050 
wordt gefaciliteerd door het landbouw- en 
voedselbeleid;

een klimaatneutrale EU-economie in 2050 
gefaciliteerd moet worden door het 
landbouw- en voedselbeleid;

Or. en

Amendement 42
Pascal Canfin, Max Orville, Catherine Chabaud, Frédérique Ries, Martin Hojsík

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de transitie naar 
duurzame voedselsystemen volgens de 
ambities van de Europese Green Deal voor 
een klimaatneutrale EU-economie in 2050 
wordt gefaciliteerd door het landbouw- en 
voedselbeleid;

A. overwegende dat de transitie naar 
duurzame voedselsystemen volgens de 
ambities van de Europese Green Deal voor 
een klimaatneutrale EU-economie in 2050 
gewaarborgd moet worden door het 
landbouw- en voedselbeleid;

Or. en

Amendement 43
Mick Wallace, Clare Daly

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat de klimaatcrisis 
ertoe noopt de uitstoot van broeikasgassen 
zo veel en zo snel mogelijk terug te 
dringen, onder meer door fossiele 
koolstofbronnen uit te faseren, zodat de 
EU ruim vóór 2050 klimaatneutraliteit 
kan bereiken en daarna tot netto 
negatieve emissies kan komen;

Or. en

Amendement 44
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Nicola Procaccini

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat landbouwers 
cruciale actoren zijn in de landbouw- en 
milieusector en dat hun vermogen om 
strategieën voor koolstofvastlegging uit te 
voeren van cruciaal belang zal zijn voor 
de verwezenlijking van de 
klimaatdoelstellingen van de EU in het 
kader van de Green Deal;

Or. en

Amendement 45
Eric Andrieu

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat 
koolstofvastlegging en 
broeikasgasemissies externe effecten zijn 
voor markten die zonder passend 
overheidsbeleid niet in de economie 
kunnen worden geïnternaliseerd;

Or. fr

Amendement 46
Eric Andrieu

Ontwerpresolutie
Overweging A ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A ter. overwegende dat er geen plannen 
zijn om op korte of middellange termijn de 
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landbouw in een regeling voor de handel 
in emissierechten op te nemen en dat de 
oplossing waarvoor in dit stadium is 
gekozen een markt in 
absorptiecertificaten is, wat impliceert dat 
de prijzen op een geheel andere manier tot 
stand zullen komen dan bij "cap-and-
trade" mechanismen, omdat de prijzen 
van absorptiecertificaten grotendeels 
zullen afhangen van de vraag van 
bedrijven die bereid of verplicht zijn hun 
emissies te compenseren;

Or. fr

Amendement 47
Mick Wallace, Clare Daly

Ontwerpresolutie
Overweging A ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A ter. overwegende dat de 
Intergouvernementele Werkgroep inzake 
klimaatverandering duidelijk de nadruk 
legt op de prioriteit van emissiereducties 
boven koolstofverwijderingen, en op de 
sequentiële rol van koolstofverwijderingen 
om eerst de emissiereducties aan te vullen, 
vervolgens minimale restemissies te 
compenseren om netto-nul te bereiken, en 
ten slotte meer broeikasgassen te 
verwijderen dan worden uitgestoten om 
negatieve broeikasgasemissies te 
bereiken;

Or. en

Amendement 48
Nicola Procaccini

Ontwerpresolutie
Overweging A ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

A ter. overwegende dat de opname van 
koolstoflandbouw in de politieke agenda 
van de EU impliceert dat het potentieel 
van de bosbouw en de landbouwsector om 
de klimaatverandering te beperken en een 
verschuiving naar een bio-economie te 
bevorderen, wordt erkend;

Or. en

Amendement 49
Mick Wallace, Clare Daly

Ontwerpresolutie
Overweging A quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A quater. overwegende dat de 
verwijdering van kooldioxide die niet leidt 
tot permanente opslag uit de atmosfeer, te 
wijten is aan vertraagde emissies;

Or. en

Amendement 50
Mick Wallace, Clare Daly

Ontwerpresolutie
Overweging A quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A quinquies. overwegende dat de 
verwijdering van koolstofdioxide een rol 
kan spelen bij het bereiken van 
klimaatneutraliteit, maar alleen als de 
koolstof afkomstig is uit de atmosfeer, 
permanent uit de atmosfeer wordt 
opgeslagen en na aftrek van alle daarmee 
samenhangende broeikasgasemissies 
wordt beschouwd;
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Or. en

Amendement 51
Martin Häusling
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat duurzame 
koolstofcycli op holistische wijze moeten 
worden benaderd, want als er voor meer 
koolstofputten wordt gezorgd en fossiele 
koolstof zoveel mogelijk wordt vervangen, 
is er meer biomassaproductie nodig, 
hetgeen gevolgen heeft voor de landsector; 
overwegende dat regelingen voor 
koolstoflandbouw deel kunnen uitmaken 
van een op stimulansen en op de markt 
gebaseerd instrumentarium om de 
klimaatdoelstellingen te verwezenlijken;

B. overwegende dat verschillende 
duurzame koolstofkringlopen op 
verschillende manieren reageren en 
daarom afzonderlijk moeten worden 
behandeld, en overwegende dat de 
toename van natuurlijke koolstofputten 
enerzijds en de drastische vermindering 
van de emissies van de op fossiele 
brandstoffen gebaseerde economie en de 
overgang naar een duurzame, circulaire 
bio-economie anderzijds gevolgen hebben 
voor de landsector; overwegende dat 
koolstoflandbouwmaatregelen land- en 
boseigenaren en -beheerders 
ondersteunen en aanmoedigen om meer 
koolstof in hun land en bossen op te 
slaan, waarbij prioriteit wordt gegeven 
aan ecosysteemgerichte benaderingen en 
biodiversiteitsvriendelijke praktijken, met 
volledige inachtneming van de 
ecologische beginselen ter bevordering 
van het herstel van de biodiversiteit en de 
circulaire economie om bij te dragen aan 
de doelstellingen van de Green Deal;

Or. en

Amendement 52
Mick Wallace, Clare Daly

Ontwerpresolutie
Overweging B
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Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat duurzame 
koolstofcycli op holistische wijze moeten 
worden benaderd, want als er voor meer 
koolstofputten wordt gezorgd en fossiele 
koolstof zoveel mogelijk wordt vervangen, 
is er meer biomassaproductie nodig, 
hetgeen gevolgen heeft voor de 
landsector; overwegende dat regelingen 
voor koolstoflandbouw deel kunnen 
uitmaken van een op stimulansen en op de 
markt gebaseerd instrumentarium om de 
klimaatdoelstellingen te verwezenlijken;

B. overwegende dat duurzame 
koolstofcycli op holistische wijze moeten 
worden benaderd, aangezien meer 
biologische koolstofputten negatieve 
gevolgen kunnen hebben voor de 
landsector, tenzij ten volle rekening wordt 
gehouden met biodiversiteit en 
ecosysteemdiensten; overwegende dat 
natuurherstel van cruciaal belang is om te 
kunnen reageren op meerdere 
wereldwijde crises, waaronder 
biodiversiteitsverlies, klimaatverandering 
en koolstoflandbouw, die dringende en 
ingrijpende emissiereducties niet kunnen 
vervangen; overwegende dat regelingen 
voor koolstoflandbouw deel kunnen 
uitmaken van de verwezenlijking van de 
doelstellingen op het gebied van 
biodiversiteit en natuurherstel;

Or. en

Amendement 53
Michal Wiezik

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat duurzame 
koolstofcycli op holistische wijze moeten 
worden benaderd, want als er voor meer 
koolstofputten wordt gezorgd en fossiele 
koolstof zoveel mogelijk wordt vervangen, 
is er meer biomassaproductie nodig, 
hetgeen gevolgen heeft voor de landsector; 
overwegende dat regelingen voor 
koolstoflandbouw deel kunnen uitmaken 
van een op stimulansen en op de markt 
gebaseerd instrumentarium om de 
klimaatdoelstellingen te verwezenlijken;

B. overwegende dat duurzame 
koolstofcycli op holistische wijze moeten 
worden benaderd, want als er voor meer 
koolstofputten wordt gezorgd en fossiele 
koolstof zoveel mogelijk wordt vervangen, 
is er meer biomassaproductie nodig, 
hetgeen gevolgen heeft voor de landsector; 
overwegende dat regelingen voor 
koolstoflandbouw deel kunnen uitmaken 
van een op stimulansen en door de EU 
gereguleerd op de markt gebaseerd 
instrumentarium voor het verwezenlijken 
van klimaatdoelstellingen en kunnen 
bijdragen aan de ambitieuze nationaal 
vastgestelde bijdragen;
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Or. en

Amendement 54
Eric Andrieu

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat duurzame 
koolstofcycli op holistische wijze moeten 
worden benaderd, want als er voor meer 
koolstofputten wordt gezorgd en fossiele 
koolstof zoveel mogelijk wordt vervangen, 
is er meer biomassaproductie nodig, 
hetgeen gevolgen heeft voor de landsector; 
overwegende dat regelingen voor 
koolstoflandbouw deel kunnen uitmaken 
van een op stimulansen en op de markt 
gebaseerd instrumentarium om de 
klimaatdoelstellingen te verwezenlijken;

B. overwegende dat duurzame 
koolstofcycli op holistische wijze moeten 
worden benaderd, omdat voor het 
vergroten van koolstofputten en het 
maximaal vervangen van fossiele koolstof 
een grotere biomassaproductie nodig zal 
zijn, wat gevolgen zal hebben voor de 
landsector gebruik; overwegende dat 
regelingen voor koolstoflandbouw deel 
kunnen uitmaken van een op stimulansen 
op basis van klimaatresultaten die door 
particuliere actoren kunnen worden 
gefinancierd om de klimaatdoelstellingen 
te verwezenlijken;

Or. fr

Amendement 55
Romana Jerković, Delara Burkhardt, Milan Brglez, Robert Hajšel

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat duurzame 
koolstofcycli op holistische wijze moeten 
worden benaderd, want als er voor meer 
koolstofputten wordt gezorgd en fossiele 
koolstof zoveel mogelijk wordt vervangen, 
is er meer biomassaproductie nodig, 
hetgeen gevolgen heeft voor de landsector; 
overwegende dat regelingen voor 
koolstoflandbouw deel kunnen uitmaken 
van een op stimulansen en op de markt 

B. overwegende dat duurzame 
koolstofcycli op holistische wijze moeten 
worden benaderd, want als er voor meer 
koolstofputten wordt gezorgd zal dit 
gevolgen hebben voor de landsector; 
overwegende dat regelingen voor 
koolstoflandbouw deel kunnen uitmaken 
van een op stimulansen en op de markt 
gebaseerd instrumentarium om de 
klimaatdoelstellingen te verwezenlijken;
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gebaseerd instrumentarium om de 
klimaatdoelstellingen te verwezenlijken;

Or. en

Amendement 56
Asger Christensen, Ulrike Müller

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat duurzame 
koolstofcycli op holistische wijze moeten 
worden benaderd, want als er voor meer 
koolstofputten wordt gezorgd en fossiele 
koolstof zoveel mogelijk wordt vervangen, 
is er meer biomassaproductie nodig, 
hetgeen gevolgen heeft voor de landsector; 
overwegende dat regelingen voor 
koolstoflandbouw deel kunnen uitmaken 
van een op stimulansen en op de markt 
gebaseerd instrumentarium om de 
klimaatdoelstellingen te verwezenlijken;

B. overwegende dat duurzame 
koolstofcycli op holistische wijze moeten 
worden benaderd, want als er voor meer 
koolstofputten wordt gezorgd en de 
uitstoot van broeikasgassen wordt 
vermindert, is er meer biomassaproductie 
nodig, hetgeen gevolgen heeft voor de 
landsector; overwegende dat regelingen 
voor koolstoflandbouw deel kunnen 
uitmaken van een op stimulansen en op de 
markt gebaseerd instrumentarium om de 
klimaatdoelstellingen te verwezenlijken;

Or. en

Amendement 57
Emma Wiesner

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat duurzame 
koolstofcycli op holistische wijze moeten 
worden benaderd, want als er voor meer 
koolstofputten wordt gezorgd en fossiele 
koolstof zoveel mogelijk wordt vervangen, 
is er meer biomassaproductie nodig, 
hetgeen gevolgen heeft voor de landsector; 
overwegende dat regelingen voor 
koolstoflandbouw deel kunnen uitmaken 

B. overwegende dat duurzame 
koolstofcycli op holistische wijze moeten 
worden benaderd, want als er voor meer 
koolstofputten wordt gezorgd en fossiele 
koolstof zoveel mogelijk wordt vervangen, 
is er meer biomassaproductie nodig, 
hetgeen gevolgen heeft voor de landsector; 
overwegende dat vrijwillige regelingen 
voor koolstoflandbouw deel kunnen 
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van een op stimulansen en op de markt 
gebaseerd instrumentarium om de 
klimaatdoelstellingen te verwezenlijken;

uitmaken van een op stimulansen en op de 
markt gebaseerd instrumentarium om de 
klimaatdoelstellingen te verwezenlijken;

Or. en

Amendement 58
Martin Hojsík, Claudia Gamon, Róża Thun und Hohenstein, Catherine Chabaud

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat duurzame 
koolstofcycli op holistische wijze moeten 
worden benaderd, want als er voor meer 
koolstofputten wordt gezorgd en fossiele 
koolstof zoveel mogelijk wordt vervangen, 
is er meer biomassaproductie nodig, 
hetgeen gevolgen heeft voor de 
landsector; overwegende dat regelingen 
voor koolstoflandbouw deel kunnen 
uitmaken van een op stimulansen en op de 
markt gebaseerd instrumentarium om de 
klimaatdoelstellingen te verwezenlijken;

B. overwegende dat duurzame 
koolstofcycli op holistische wijze moeten 
worden benaderd om ervoor te zorgen dat 
meer koolstofputten en het vervangen van 
fossiele koolstof de beginselen 'geen 
schade berokkenen” en geen 
verslechtering in acht nemen; 
overwegende dat regelingen voor 
koolstoflandbouw op basis van natuurlijke 
oplossingen deel kunnen uitmaken van een 
op stimulansen en op de markt gebaseerd 
instrumentarium om de 
klimaatdoelstellingen te verwezenlijken;

Or. en

Amendement 59
Stanislav Polčák

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat duurzame 
koolstofcycli op holistische wijze moeten 
worden benaderd, want als er voor meer 
koolstofputten wordt gezorgd en fossiele 
koolstof zoveel mogelijk wordt vervangen, 
is er meer biomassaproductie nodig, 
hetgeen gevolgen heeft voor de landsector; 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)
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overwegende dat regelingen voor 
koolstoflandbouw deel kunnen uitmaken 
van een op stimulansen en op de markt 
gebaseerd instrumentarium om de 
klimaatdoelstellingen te verwezenlijken;

Or. cs

Amendement 60
Martin Häusling
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat voor het bereiken 
van broeikasgasneutraliteit in de hele 
economie zo spoedig mogelijk en uiterlijk 
in 2050 in de Unie een aanzienlijke 
vermindering van het huidige gebruik van 
fossiele koolstofenergie in het 
eindenergieverbruik van de EU met ten 
minste 95 % vereist is, evenals een 
aanzienlijke vermindering van andere 
broeikasgasemissies, met name 
methaanemissies van vee en emissies als 
gevolg van voedselverspilling;

Or. en

Amendement 61
Michal Wiezik

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat vrijwillige 
koolstofmarkten volatiel zijn en 
grondbeheerders niet hebben 
gestimuleerd door hun een eerlijke prijs 
voor de eenheid opgeslagen koolstof aan 
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te bieden;

Or. en

Amendement 62
Martin Häusling
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging B ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B ter. overwegende dat methaanemissies 
(CH4) door de landbouw deel uitmaken 
van de biogene koolstofcyclus, die meer 
dan 80 keer zo krachtig is als 
koolstofdioxide (CO2) en een belangrijke 
bron van ozon op grondniveau (O3) is die 
de luchtkwaliteit en de gezondheid van 
mens en plant aanzienlijk kan 
beïnvloeden en een belangrijke bijdrage 
levert aan de opwarming van de aarde en 
de klimaatverandering; overwegende dat 
de fossielekoolstofcyclus ongeveer 100-
200 miljoen jaar duurt en de biogene 
koolstofcyclus doorgaans van enkele 
jaren tot enkele decennia duurt;

Or. en

Amendement 63
Martin Häusling
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging B quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B quater. overwegende dat 
methaanemissies van de landbouw 
voornamelijk worden veroorzaakt door 
veestapels, met name herkauwers, en dat 
de emissies van vee door mest en 
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darmgisting ongeveer 32 % van de 
antropogene methaanemissies 
uitmaken1bis;
_________________
1bis Milieuprogramma van de Verenigde 
Naties en de Climate and Clean Air 
Coalition (2021). Global Methane 
Assessment: Benefits and Costs of 
Mitigating Methane Emissions 
(Wereldwijde methaanraming: voordelen 
en kosten van het verminderen van 
methaanuitstoot), ISBN: 978-92-807-
3854-4

Or. en

Amendement 64
Martin Häusling
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat elke ton fossiele 
CO2 die niet wordt uitgestoten of die op 
duurzame wijze wordt opgeslagen of zal 
worden opgeslagen in cycli, de beste 
bijdrage vormt voor de verwezenlijking 
van de klimaatdoelstellingen; overwegende 
dat de opslag van CO2 uit de atmosfeer of 
andere cycli moet worden gebruikt als een 
van de vele methoden om de 
klimaatdoelstellingen te bereiken;

C. overwegende dat iedere niet 
uitgestoten ton fossiele CO2 de beste 
bijdrage is aan het behalen van de 
klimaatdoelen; overwegende dat de 
duurzame, veilige en permanente opslag 
van CO2 afkomstig van onvermijdelijke 
emissies uit de atmosfeer moet worden 
gebruikt om de klimaatdoelstellingen te 
verwezenlijken, maar dat dit minder 
duurzaam is, aangezien veilige, duurzame 
en permanente opslag een grote uitdaging 
blijft; overwegende dat 
koolstofverwijderingen niet in de plaats 
kunnen komen van de noodzaak om 
emissies in alle toepassingsgebieden en 
alle bronnen aanzienlijk te verminderen 
om minimale restemissies te bereiken;

Or. en



AM\1261949NL.docx 33/129 PE735.539v03-00

NL

Amendement 65
Mick Wallace, Clare Daly

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat elke ton fossiele  
CO2die niet wordt uitgestoten of die op 
duurzame wijze wordt opgeslagen of zal 
worden opgeslagen in cycli, de beste 
bijdrage vormt voor de verwezenlijking 
van de klimaatdoelstellingen; 
overwegende dat de opslag van CO2 uit de 
atmosfeer of andere cycli moet worden 
gebruikt als een van de vele methoden om 
de klimaatdoelstellingen te bereiken;

C. overwegende dat iedere niet 
uitgestoten ton fossiele CO2 de bijdraagt 
aan het behalen van de klimaatdoelen; 
overwegende dat de opslag van CO2 uit de 
atmosfeer moet worden gebruikt als een 
van de vele methoden om de 
klimaatdoelstellingen te bereiken; 
overwegende dat het voorkomen van 
emissies aan de bron van cruciaal belang 
is voor doeltreffende klimaatactie; 
overwegende dat de beste manier om de 
doelstelling van de Overeenkomst van 
Parijs van 1.5 graden Celsius te 
verwezenlijken erin bestaat geen 
broeikasgassen uit te stoten en fossiele 
brandstoffen in de grond te houden; 
overwegende dat de veiligste en meest 
permanente opslagplaats die we hebben, 
de geologische opslag van fossiele 
brandstoffen is, waarbij de koolstof al 
miljoenen jaren uit de atmosfeer wordt 
gehouden;

Or. en

Amendement 66
Michal Wiezik, Martin Hojsík

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat elke ton fossiele 
CO2 die niet wordt uitgestoten of die op 
duurzame wijze wordt opgeslagen of zal 
worden opgeslagen in cycli, de beste 
bijdrage vormt voor de verwezenlijking 
van de klimaatdoelstellingen; overwegende 

C. overwegende dat elke ton fossiele 
CO2 die niet wordt uitgestoten of die op 
duurzame wijze wordt opgeslagen of zal 
worden opgeslagen in cycli, de beste 
bijdrage vormt voor de verwezenlijking 
van de klimaatdoelstellingen; overwegende 
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dat de opslag van CO2 uit de atmosfeer of 
andere cycli moet worden gebruikt als een 
van de vele methoden om de 
klimaatdoelstellingen te bereiken;

dat de opslag van CO2 uit de atmosfeer of 
andere cycli, bijvoorbeeld van biomassa 
tot bodem, moet worden gebruikt als een 
van de eenvoudigste methoden, gebaseerd 
op het natuurlijke vermogen van 
ecosystemen om koolstof op te vangen en 
op te slaan;

Or. en

Amendement 67
Marian-Jean Marinescu

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat elke ton fossiele 
CO2 die niet wordt uitgestoten of die op 
duurzame wijze wordt opgeslagen of zal 
worden opgeslagen in cycli, de beste 
bijdrage vormt voor de verwezenlijking 
van de klimaatdoelstellingen; overwegende 
dat de opslag van CO2 uit de atmosfeer of 
andere cycli moet worden gebruikt als een 
van de vele methoden om de 
klimaatdoelstellingen te bereiken;

C. overwegende dat elke ton fossiele 
CO2 die niet wordt uitgestoten of die op 
duurzame wijze wordt opgeslagen of zal 
worden opgeslagen in cycli, cruciaal is 
voor de verwezenlijking van de 
klimaatdoelstellingen; overwegende dat de 
grootschalige ontwikkeling en distributie 
van CO2-oplossingen uit de atmosfeer of 
andere cycli moet worden gebruikt als een 
van de vele methoden om 
klimaatneutraliteit te bereiken en dat 
hiervoor in het komende decennium 
specifieke steun nodig is;

Or. en

Amendement 68
Linea Søgaard-Lidell, Jan Huitema

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat elke ton fossiele 
CO2 die niet wordt uitgestoten of die op 
duurzame wijze wordt opgeslagen of zal 

C. overwegende dat het vermijden van 
de ergste gevolgen van de 
klimaatverandering in de eerste plaats zal 



AM\1261949NL.docx 35/129 PE735.539v03-00

NL

worden opgeslagen in cycli, de beste 
bijdrage vormt voor de verwezenlijking 
van de klimaatdoelstellingen; 
overwegende dat de opslag van CO2 uit de 
atmosfeer of andere cycli moet worden 
gebruikt als een van de vele methoden om 
de klimaatdoelstellingen te bereiken;

afhangen van het voorkomen van zoveel 
mogelijk broeikasgasemissies (BKG-
emissies) in de atmosfeer, onder meer met 
technologieën zoals koolstofafvang en -
opslag (CCS) wanneer andere 
mitigatiemogelijkheden niet haalbaar zijn, 
en daarnaast van het verwijderen van 
koolstofdioxide in de atmosfeer door 
middel van technologieën zoals 
koolstofdioxideverwijdering;

Or. en

Amendement 69
Emma Wiesner

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat elke ton fossiele 
CO2 die niet wordt uitgestoten of die op 
duurzame wijze wordt opgeslagen of zal 
worden opgeslagen in cycli, de beste 
bijdrage vormt voor de verwezenlijking 
van de klimaatdoelstellingen; overwegende 
dat de opslag van CO2 uit de atmosfeer of 
andere cycli moet worden gebruikt als een 
van de vele methoden om de 
klimaatdoelstellingen te bereiken;

C. overwegende dat elke ton fossiele 
CO2 die niet wordt uitgestoten de beste 
bijdrage vormt voor de verwezenlijking 
van de klimaatdoelstellingen; overwegende 
dat de opslag van CO2 uit de atmosfeer of 
andere cycli moet worden gebruikt als een 
van de vele methoden om de 
klimaatdoelstellingen te bereiken, maar 
niet mag worden gezien als een manier 
om de noodzakelijke emissiereducties te 
vermijden;

Or. en

Amendement 70
Romana Jerković, Delara Burkhardt, Milan Brglez, Robert Hajšel

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat elke ton fossiele 
CO2 die niet wordt uitgestoten of die op 

C. overwegende dat elke ton fossiele 
CO2 die niet wordt uitgestoten of die op 
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duurzame wijze wordt opgeslagen of zal 
worden opgeslagen in cycli, de beste 
bijdrage vormt voor de verwezenlijking 
van de klimaatdoelstellingen; overwegende 
dat de opslag van CO2 uit de atmosfeer of 
andere cycli moet worden gebruikt als een 
van de vele methoden om de 
klimaatdoelstellingen te bereiken;

duurzame wijze wordt opgeslagen of zal 
worden opgeslagen in cycli, van groot 
belang is voor de verwezenlijking van de 
klimaatdoelstellingen; overwegende dat de 
opslag van CO2 uit de atmosfeer of andere 
cycli moet worden gebruikt als een van de 
vele methoden om de klimaatdoelstellingen 
te bereiken;

Or. en

Amendement 71
Pascal Canfin, Max Orville, Catherine Chabaud, Frédérique Ries, Jan Huitema, Martin 
Hojsík, Emma Wiesner

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat elke ton fossiele 
CO2 die niet wordt uitgestoten of die op 
duurzame wijze wordt opgeslagen of zal 
worden opgeslagen in cycli, de beste 
bijdrage vormt voor de verwezenlijking 
van de klimaatdoelstellingen; overwegende 
dat de opslag van CO2 uit de atmosfeer of 
andere cycli moet worden gebruikt als een 
van de vele methoden om de 
klimaatdoelstellingen te bereiken;

C. overwegende dat elke ton 
broeikasgassen die niet wordt uitgestoten 
de beste bijdrage vormt voor de 
verwezenlijking van de 
klimaatdoelstellingen; overwegende dat de 
opslag van CO2 uit de atmosfeer of andere 
cycli moet worden gebruikt als een van de 
vele methoden om de klimaatdoelstellingen 
te bereiken;

Or. en

Amendement 72
Stanislav Polčák

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat elke ton fossiele 
CO2 die niet wordt uitgestoten of die op 
duurzame wijze wordt opgeslagen of zal 
worden opgeslagen in cycli, de beste 

C. overwegende dat elke ton fossiele 
CO2 die niet wordt uitgestoten of die op 
duurzame wijze wordt opgeslagen of zal 
worden opgeslagen in koolstofcycli, de 
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bijdrage vormt voor de verwezenlijking 
van de klimaatdoelstellingen; overwegende 
dat de opslag van CO2 uit de atmosfeer of 
andere cycli moet worden gebruikt als een 
van de vele methoden om de 
klimaatdoelstellingen te bereiken;

beste bijdrage vormt voor de 
verwezenlijking van de 
klimaatdoelstellingen; overwegende dat de 
opslag van CO2 uit de atmosfeer of andere 
cycli moet worden gebruikt als een van de 
vele methoden om de klimaatdoelstellingen 
te bereiken;

Or. cs

Amendement 73
Antoni Comín i Oliveres

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat elke ton fossiele 
CO2 die niet wordt uitgestoten of die op 
duurzame wijze wordt opgeslagen of zal 
worden opgeslagen in cycli, de beste 
bijdrage vormt voor de verwezenlijking 
van de klimaatdoelstellingen; 
overwegende dat de opslag van CO2 uit de 
atmosfeer of andere cycli moet worden 
gebruikt als een van de vele methoden om 
de klimaatdoelstellingen te bereiken;

C. overwegende dat iedere niet 
uitgestoten ton fossiele CO2 de beste 
bijdrage is aan het behalen van de 
klimaatdoelen; overwegende dat de 
duurzame opslag van CO2 uit de atmosfeer 
of andere cycli moet worden gebruikt als 
een van de vele methoden om de 
klimaatdoelstellingen te bereiken;

Or. en

Amendement 74
Michal Wiezik, Martin Hojsík

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat ecosystemen die 
niet onder winningsbeheer zijn geplaatst, 
onder toenemende druk staan om te 
worden gekapt en dat het beheer in 
andere gebieden toeneemt; overwegende 
dat de bewuste keuze om 
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koolstofvoorraden in deze ecosystemen in 
stand te houden dus een aanvullende 
optie is en in het initiatief voor duurzame 
koolstofcycli moet worden erkend als 
koolstofverwijdering en moet worden 
beloond;

Or. en

Amendement 75
Martin Häusling
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat 
koolstofverwijdering een cruciale rol 
speelt bij de verwezenlijking van een 
klimaatneutrale EU-economie tegen 2050, 
aangezien het hiermee mogelijk is de 
emissies die zeer moeilijk te elimineren 
zijn te compenseren en een nieuwe 
marktgebaseerde inkomstenbron voor 
landbouwers te creëren;

D. overwegende dat het verbeteren 
van de koolstofverwijdering in de huidige 
situatie noodzakelijk is om uiterlijk in 
2050 een evenwicht te bereiken tussen 
broeikasgasemissies en -verwijderingen in 
de hele Unie binnen de Unie en daarna 
negatieve emissies te bereiken; 
overwegende dat onze afhankelijkheid 
van fossiele brandstoffen drastisch moet 
worden verminderd; overwegende dat 
koolstofverwijderingen beperkter blijven 
dan absolute reducties, maar de 
onvermijdelijke emissies in evenwicht 
kunnen brengen wanneer er geen directe 
emissiereductieopties beschikbaar zijn;

Or. en

Amendement 76
Michal Wiezik, Martin Hojsík

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat D. overwegende dat 



AM\1261949NL.docx 39/129 PE735.539v03-00

NL

koolstofverwijdering een cruciale rol speelt 
bij de verwezenlijking van een 
klimaatneutrale EU-economie tegen 2050, 
aangezien het hiermee mogelijk is de 
emissies die zeer moeilijk te elimineren 
zijn te compenseren en een nieuwe 
marktgebaseerde inkomstenbron voor 
landbouwers te creëren;

koolstofverwijdering een cruciale rol speelt 
bij de verwezenlijking van een 
klimaatneutrale EU-economie tegen 2050 
en gericht is op negatieve emissies in de 
tweede helft van de eeuw, en dat een 
specifieke gereguleerde regeling voor 
koolstofverwijderingen en 
koolstoflandbouw een nieuwe 
inkomstenbron voor landbouwers, 
bosbouwers en andere grondbeheerders 
kan creëren; overwegende dat een betere 
koolstofbalans zal leiden tot een beter 
aanpassings- en waterretentievermogen;

Or. en

Amendement 77
Asger Christensen, Ulrike Müller

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat 
koolstofverwijdering een cruciale rol speelt 
bij de verwezenlijking van een 
klimaatneutrale EU-economie tegen 2050, 
aangezien het hiermee mogelijk is de 
emissies die zeer moeilijk te elimineren 
zijn te compenseren en een nieuwe 
marktgebaseerde inkomstenbron voor 
landbouwers te creëren;

D. overwegende dat 
koolstofverwijdering en de vermindering 
van de uitstoot van broeikasgassen een 
cruciale rol speelt bij de verwezenlijking 
van een klimaatneutrale EU-economie 
tegen 2050, aangezien het hiermee 
mogelijk is de emissies die zeer moeilijk te 
elimineren zijn te compenseren en een 
nieuwe marktgebaseerde inkomstenbron 
voor landbouwers te creëren;

Or. en

Amendement 78
Stanislav Polčák

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement
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D. overwegende dat 
koolstofverwijdering een cruciale rol speelt 
bij de verwezenlijking van een 
klimaatneutrale EU-economie tegen 2050, 
aangezien het hiermee mogelijk is de 
emissies die zeer moeilijk te elimineren 
zijn te compenseren en een nieuwe 
marktgebaseerde inkomstenbron voor 
landbouwers te creëren;

D. overwegende dat 
koolstofverwijdering een cruciale rol speelt 
bij de verwezenlijking van een 
klimaatneutrale EU-economie tegen 2050, 
aangezien het hiermee mogelijk is de 
emissies die zeer moeilijk te elimineren 
zijn, ook in de landbouwsector, te 
compenseren en een nieuwe 
marktgebaseerde inkomstenbron voor 
landbouwers te creëren;

Or. cs

Amendement 79
Mick Wallace, Clare Daly

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat 
koolstofverwijdering een cruciale rol speelt 
bij de verwezenlijking van een 
klimaatneutrale EU-economie tegen 2050, 
aangezien het hiermee mogelijk is de 
emissies die zeer moeilijk te elimineren 
zijn te compenseren en een nieuwe 
marktgebaseerde inkomstenbron voor 
landbouwers te creëren;

D. overwegende dat 
koolstofverwijdering een cruciale rol speelt 
bij de verwezenlijking van een 
klimaatneutrale EU-economie ruim vóór 
2050, op voorwaarde dat de 
verwijderingen een aanvulling vormen op 
de emissiereducties en alleen worden 
gebruikt om de allerlaatste restemissies te 
compenseren;

Or. en

Amendement 80
Martin Hojsík, Claudia Gamon, Linea Søgaard-Lidell, Catherine Chabaud

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat 
koolstofverwijdering een cruciale rol speelt 
bij de verwezenlijking van een 
klimaatneutrale EU-economie tegen 2050, 

D. overwegende dat permanente 
koolstofverwijdering een cruciale rol speelt 
bij de verwezenlijking van een 
klimaatneutrale EU-economie tegen 2050, 
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aangezien het hiermee mogelijk is de 
emissies die zeer moeilijk te elimineren 
zijn te compenseren en een nieuwe 
marktgebaseerde inkomstenbron voor 
landbouwers te creëren;

aangezien het hiermee mogelijk is de 
emissies die onmogelijk te elimineren zijn 
te compenseren en een nieuwe 
marktgebaseerde inkomstenbron voor 
landbouwers te creëren;

Or. en

Amendement 81
Antoni Comín i Oliveres

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat 
koolstofverwijdering een cruciale rol speelt 
bij de verwezenlijking van een 
klimaatneutrale EU-economie tegen 2050, 
aangezien het hiermee mogelijk is de 
emissies die zeer moeilijk te elimineren 
zijn te compenseren en een nieuwe 
marktgebaseerde inkomstenbron voor 
landbouwers te creëren;

D. overwegende dat 
koolstofverwijdering een cruciale rol speelt 
bij de verwezenlijking van een 
klimaatneutrale EU-economie tegen 2050, 
aangezien het ertoe kan bijdragen de 
emissies die zeer moeilijk te elimineren 
zijn te compenseren en een nieuwe 
marktgebaseerde inkomstenbron voor 
landbouwers te creëren;

Or. en

Amendement 82
Martin Häusling
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat de landbouw 
actief kan bijdragen tot 
koolstofvastlegging door het aantal 
natuurlijke koolstofputten te vergroten via 
het gebruik van op natuur en ecosystemen 
gebaseerde oplossingen, zoals brede 
vruchtwisseling, combinatieteelt, 
permacultuur, agrobosbouw, houtteelt, 
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agro-ecologie en ecosysteemherstel, en 
met name het herstel en de 
instandhouding van veengebieden als een 
manier om over meer natuurlijke 
koolstofputten en mogelijkheden voor 
koolstofvastlegging te beschikken;

Or. en

Amendement 83
Nicola Procaccini

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat het voorspellen 
van de werkelijke mitigatiecapaciteit van 
landbouwgrond een grote uitdaging vormt 
vanwege de enorme verscheidenheid aan 
mogelijke scenario’s die voortvloeien uit 
de combinatie van beheerspraktijken, hun 
mogelijke toepassingsgebied en de 
interactie met andere sociaal-
economische factoren;

Or. en

Amendement 84
Michal Wiezik, Martin Hojsík

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat er een sterke 
correlatie bestaat tussen 
herstelmaatregelen en een verbeterde 
koolstofbalans, bijvoorbeeld voor 
veengebieden of in omschakeling naar 
regeneratieve landbouw; overwegende dat 
deze synergieën ten volle moeten worden 
benut;
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Or. en

Amendement 85
Pascal Canfin, Max Orville, Catherine Chabaud, Frédérique Ries, Martin Hojsík

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat de 
koolstofvoorraden in de bodem in de hele 
EU momenteel een zorgwekkende 
neerwaartse trend vertonen;

Or. en

Amendement 86
Martin Häusling
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging D ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D ter. overwegende dat de bescherming 
en het herstel van ecosystemen in grote 
mate bijdragen tot het behoud en de 
verbetering van natuurlijke koolstofputten 
en tegelijkertijd de biodiversiteit 
bevorderen, en daarom een van de beste 
instrumenten is om de dubbele klimaat- 
en biodiversiteitscrises te bestrijden;

Or. en

Amendement 87
Martin Häusling
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging D quater (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

D quater. overwegende dat 
regeneratieve landbouw als benadering 
voor voedselproductie en landbeheer een 
oplossing kan bieden voor die 
uitdagingen, door bij te dragen aan de 
transitie naar een uiterst veerkrachtig 
landbouwsysteem op basis van een 
passend beheer van land en bodem;

Or. en

Amendement 88
Martin Häusling
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging D quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D quinquies. overwegende dat een goede 
bodemgezondheid de capaciteit voor 
voedselproductie, waterfiltratie en 
koolstofabsorptie verbetert, waardoor niet 
alleen wordt bijgedragen aan de 
stabilisering van het klimaat, maar ook 
aan het waarborgen van de 
voedselzekerheid, het herstel van de 
biodiversiteit, de bescherming van onze 
bio-economie voor landbouwgrond en de 
opbouw van duurzame voedselsystemen;

Or. en

Amendement 89
Martin Häusling
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging D sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement
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D sexies. overwegende dat uit 
onderzoek blijkt dat veehouderijen in 
Europa de emissies tegen 2030 met 12-
30 % kunnen verminderen, wat een 
potentieel mitigatiebereik van 26-66 Mt 
CO2 zou inhouden; overwegende dat 
technisch mitigatiepotentieel voor 
darmgisting en mestbeheer een absoluut 
maximum van 45 Mt CO2-emissies per 
jaar kan beperken;

Or. en

Amendement 90
Martin Häusling
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging D septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D septies. overwegende dat SDG 12 
van de VN inzake het waarborgen van 
duurzame consumptie- en 
productiepatronen tegen 2030 ook 
doelstellingen voor de vermindering van 
voedselverspilling omvat in de 
verschillende stadia van de 
landbouwproductie, de verwerking, de 
behandeling na de oogst tot de opslag-, 
distributie- en consumptiefasen;

Or. en

Amendement 91
Martin Häusling
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging D octies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D octies. overwegende dat de 
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grootschalige inzet van biomassa-energie 
met koolstofafvang en -opslag (European 
Academies ’Advisory Council — EASAC) 
volgens de European Academies’ 
Advisory Council (EASAC) een grote 
overschatting kan inhouden van ons 
collectieve vermogen om 
koolstofcyclusstromen te beheren, 
waardoor het risico bestaat dat er meer 
schade wordt toegebracht dan goed; 
overwegende dat BECCS de 
klimaatverandering kunnen helpen 
beperken, maar ten koste kan gaan van 
een verdere overschrijding van de grenzen 
van onze planeet in verband met de 
integriteit van de biosfeer, landgebruik en 
biogeochemische stromen, en het gebruik 
van zoet water dichter bij de grens kan 
brengen15bis;
_________________
15bis 
https://www.fern.org/fileadmin/uploads/fe
rn/Documents/2022/Six_problems_with_
BECCS_-_2022.pdf

Or. en

Amendement 92
Mick Wallace, Clare Daly

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat de biogene 
koolstofcyclus natuurlijk is en op 
duurzame wijze moet worden gebruikt om 
fossiele koolstof zo snel mogelijk te 
vervangen;

Schrappen

Or. en

Amendement 93
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Michal Wiezik, Martin Hojsík

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat de biogene 
koolstofcyclus natuurlijk is en op 
duurzame wijze moet worden gebruikt om 
fossiele koolstof zo snel mogelijk te 
vervangen;

E. overwegende dat de biogene 
koolstofcyclus natuurlijk is; overwegende 
dat het gelijkstellen van een proces van 
tientallen tot honderden jaren 
koolstofopslag in een levend organisme 
met de verbranding ervan in een proces 
van ogenblikkelijke oxidatie, onjuist en 
onhoudbaar is en zo snel mogelijk moet 
worden afgeschaft; overwegende dat 
biomassa op duurzame wijze moet worden 
gebruikt voor energie en moet zorgen voor 
reële broeikasgasreducties binnen een 
tijdsbestek dat relevant is voor de 
verwezenlijking van onze 
klimaatdoelstellingen;

Or. en

Amendement 94
Martin Häusling
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat de biogene 
koolstofcyclus natuurlijk is en op 
duurzame wijze moet worden gebruikt om 
fossiele koolstof zo snel mogelijk te 
vervangen;

E. overwegende dat biogene 
koolstofstromen natuurlijke processen 
zijn die grotendeels worden beïnvloed 
door menselijke ingrepen, die op 
duurzame wijze moeten worden gebruikt; 
overwegende dat in het beleid een 
onderscheid moet worden gemaakt tussen 
biogene en fossiele koolstofcycli; 
overwegende dat fossiele koolstof zo snel 
mogelijk moet worden teruggebracht tot 
bijna nul;

Or. en
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Amendement 95
Stanislav Polčák

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat de biogene 
koolstofcyclus natuurlijk is en op 
duurzame wijze moet worden gebruikt om 
fossiele koolstof zo snel mogelijk te 
vervangen;

E. overwegende dat de biogene 
koolstofcyclus natuurlijk is en op 
duurzame wijze moet worden gebruikt om 
fossiele koolstof zo snel mogelijk en zoveel 
mogelijk te vervangen;

Or. cs

Amendement 96
Alexander Bernhuber, Christine Schneider, Peter Jahr, Norbert Lins

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat de biogene 
koolstofcyclus natuurlijk is en op 
duurzame wijze moet worden gebruikt om 
fossiele koolstof zo snel mogelijk te 
vervangen;

E. overwegende dat de biogene 
koolstofcyclus onderhevig is aan 
natuurlijke processen en op duurzame 
wijze moet worden gebruikt om fossiele 
koolstof zo snel mogelijk te vervangen;

Or. en

Amendement 97
Emma Wiesner

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat de biogene 
koolstofcyclus natuurlijk is en op 
duurzame wijze moet worden gebruikt om 
fossiele koolstof zo snel mogelijk te 

E. overwegende dat de biogene 
koolstofcyclus natuurlijk is en op 
duurzame wijze moet worden gebruikt om 
zoveel mogelijk fossiele koolstof zo snel 
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vervangen; mogelijk te vervangen;

Or. en

Amendement 98
Antoni Comín i Oliveres

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat de biogene 
koolstofcyclus natuurlijk is en op 
duurzame wijze moet worden gebruikt om 
fossiele koolstof zo snel mogelijk te 
vervangen;

E. overwegende dat de biogene 
koolstofcyclus een natuurlijk proces is en 
op duurzame wijze moet worden gebruikt 
om fossiele koolstof zo snel mogelijk te 
vervangen;

Or. en

Amendement 99
Eric Andrieu

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat blijvend grasland 
samen met veengebieden de belangrijkste 
koolstofputten voor de landbouw is en dat 
hun arealen blijven afnemen, aangezien 
de randvoorwaarden van het GLB het 
mogelijk maken dat 5 % van deze arealen 
in elke programmeringsperiode wordt 
teruggedraaid als gevolg van de 
actualisering van het referentiejaar en het 
beheer van de maatregel op een te 
geaggregeerde schaal;

Or. fr

Amendement 100
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Pascal Canfin, Max Orville, Catherine Chabaud, Frédérique Ries, Jan Huitema, Martin 
Hojsík, Emma Wiesner

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat blauwe 
koolstofecosystemen, als broedplaatsen en 
habitats voor een breed scala aan mariene 
en terrestrische soorten, zeer productief 
zijn en een belangrijke ecologische rol 
spelen bij de nutriënten- en 
koolstofkringloop, bij de bescherming van 
de kustlijn, en bij de instandhouding van 
het levensonderhoud en het verzekeren 
van het welzijn van plaatselijke 
gemeenschappen;

Or. en

Amendement 101
Linea Søgaard-Lidell, Jan Huitema, Emma Wiesner

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat een efficiënt en 
robuust regelgevingskader en passende 
financiering nodig zullen zijn om de 
tijdige commercialisering en uitrol van 
technologieën voor koolstofafvang, -
verwijdering en -opslag en de vereiste 
CO2-infrastructuur te waarborgen;

Or. en

Amendement 102
Mick Wallace, Clare Daly

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat de IUCN alleen 
al in het laatste decennium het uitsterven 
van 160 soorten heeft bevestigd en dat 
geen enkel niveau van herstel 
uitgestorven soorten kan terugbrengen; 
overwegende dat IPBES schat dat 
wereldwijd nog eens 1 miljoen soorten het 
risico lopen uit te sterven;

Or. en

Amendement 103
Romana Jerković, Delara Burkhardt, Milan Brglez, Robert Hajšel

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat koolstoflandbouw 
kan bijdragen aan de beperking van de 
negatieve gevolgen van de 
klimaatverandering en de uitstoot van 
broeikasgassen kan verminderen door 
koolstof uit de atmosfeer te verwijderen;

Or. en

Amendement 104
Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat duurzame 
biogene koolstofstromen beperkt zijn en 
dat andere koolstofbronnen parallel 
moeten worden ontwikkeld, zoals Direct 
Air Capture (DAC);
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Or. en

Amendement 105
Alexander Bernhuber, Christine Schneider, Peter Jahr, Norbert Lins

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat de 
beschikbaarheid van natuurlijke 
grondstoffen (voedsel en biomassa) de 
belangrijkste doelstelling van de land- en 
bosbouw is;

Or. en

Amendement 106
Linea Søgaard-Lidell, Jan Huitema, Emma Wiesner

Ontwerpresolutie
Overweging E ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E ter. overwegende dat Europa over 
enorme CO2-opslagbronnen beschikt die 
kunnen bijdragen tot het bereiken van 
klimaatneutraliteit; overwegende dat het 
onwaarschijnlijk is dat in elke lidstaat 
geologische opslagclusters zullen worden 
ontwikkeld en dat er derhalve 
grensoverschrijdende Europese 
coördinatie nodig zal zijn voor de 
ontwikkeling en uitrol van infrastructuur 
voor CO2-opslag en -transport;

Or. en

Amendement 107
Mick Wallace, Clare Daly
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Ontwerpresolutie
Overweging E ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E ter. overwegende dat het bedrijfsmodel 
van familiebedrijven vitaal is voor de 
toekomst van de landbouw en van 
plattelandsgemeenschappen in de EU; 
overwegende dat het aantal 
landbouwbedrijven in de EU in de relatief 
korte periode tussen 2005 en 2016 met 
ongeveer een kwart is gedaald, en dat met 
name kleine familiebedrijven zijn 
verdwenen;

Or. en

Amendement 108
Romana Jerković, Delara Burkhardt, Milan Brglez, Robert Hajšel

Ontwerpresolutie
Overweging E ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E ter. overwegende dat praktijken op het 
gebied van koolstofvastlegging, zoals 
koolstoflandbouw, kunnen bijdragen tot 
de beschikbaarheid van nieuwe lokale 
werkgelegenheidskansen, 
plattelandsontwikkeling en een betere 
sociale inclusie van plattelandsgebieden;

Or. en

Amendement 109
Alexander Bernhuber, Christine Schneider, Peter Jahr, Norbert Lins

Ontwerpresolutie
Overweging E ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E ter. overwegende dat er een 
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onderscheid moet worden gemaakt tussen 
biogene en fossiele broeikasgassen, 
aangezien biogene broeikasgassen in 
relatief korte tijd door natuurlijke 
processen kunnen worden 
teruggewonnen;

Or. en

Amendement 110
Mick Wallace, Clare Daly

Ontwerpresolutie
Overweging E quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E quater. overwegende dat het 
nastreven van een doelstelling van 
“klimaatneutraliteit” geen 
decarbonisatiestrategie is, maar 
louter betekent dat emissies aanvaardbaar 
zijn zolang ze ergens door worden 
gecompenseerd; overwegende dat 
klimaatneutraliteit als benadering voor 
klimaatactie de weg vrijmaakt voor 
creatieve boekhouding, greenwashing en 
het nastreven van oplossingen op basis 
van “technological fix” om een 
noodtoestand te bestrijden die in letterlijke 
zin het menselijk leven op aarde in gevaar 
brengt;

Or. en

Amendement 111
Linea Søgaard-Lidell, Jan Huitema, Emma Wiesner

Ontwerpresolutie
Overweging E quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E quater. overwegende dat het 
Protocol van Londen de uitvoer van CO2 
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voor verwijdering naar een ander land 
verbiedt, hetgeen het 
grensoverschrijdende transport van CO2 
voor opslag bemoeilijkt; overwegende dat 
tot dusver slechts enkele lidstaten het 
amendement van 2009 betreffende deze 
beperking hebben aangenomen;

Or. en

Amendement 112
Alexander Bernhuber, Christine Schneider, Peter Jahr

Ontwerpresolutie
Overweging E quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E quater. overwegende dat er een 
duurzaam, op de lange termijn en op de 
markt gebaseerd financieringsmodel moet 
worden ontwikkeld om te voorkomen dat 
GLB-middelen worden gebruikt, 
aangezien dit niet passend wordt geacht;

Or. en

Amendement 113
Mick Wallace, Clare Daly

Ontwerpresolutie
Overweging E quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E quinquies. overwegende dat bodems 
zeer complexe ecosystemen zijn waarin 
micro-organismen op verschillende 
manieren met elkaar en met planten 
interageren; overwegende dat uit recente 
ontwikkelingen in de 
bodemwetenschappen is gebleken dat het 
bodemleven, van regenwormen tot 
microben, de belangrijkste drijvende 
kracht is achter bodemfuncties, met 
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inbegrip van koolstofcycli; overwegende 
dat er geen sprake is van een stabiel 
koolstofreservoir, aangezien organisch 
materiaal in de bodem bestaat uit een 
continuüm van koolstof in progressieve 
stadia van afbraak, dat voortdurend door 
bodemorganismen wordt verwerkt; 
overwegende dat traditionele 
klimaatmodellen de rol van 
bodemmicroben in de koolstof- en 
stikstofkringloop negeren en dat deze 
modellen bijgevolg vaak leiden tot een 
overschatting van koolstofvastlegging in 
de bodem en een onderschatting van de 
koolstofdioxide-emissies van de bodem; 
overwegende dat dergelijke modellen ook 
moeite hebben gehad om de gevolgen van 
de toekomstige opwarming voor de 
koolstofstromen van de bodem te 
voorspellen;

Or. en

Amendement 114
Linea Søgaard-Lidell, Emma Wiesner

Ontwerpresolutie
Overweging E quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E quinquies. overwegende dat Carbon 
Contracts for Difference (CCfD’s) een 
belangrijk mechanisme kunnen zijn om 
de ontwikkeling van 
decarbonisatietechnologieën zoals CCS te 
ondersteunen en het gebruik van de 
beschikbare middelen te optimaliseren; 
overwegende dat CCfD’s helpen om 
zekerheid te bieden en investeringen in 
CCS te stimuleren door te garanderen dat 
een publieke tegenhanger het 
uiteindelijke verschil tussen de 
overeengekomen langetermijnkosten van 
een technologie en de schommelende 
ETS-prijs zou ondersteunen;
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Or. en

Amendement 115
Linea Søgaard-Lidell

Ontwerpresolutie
Overweging E sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E sexies. overwegende dat 
verwijdering met een korte cyclus, op 
basis van terrestrische putten, en 
verwijdering met een lange cyclus, 
gebaseerd op geologische opslag, 
verschillende opslagtermijnen hebben, 
gaande van tientallen tot eeuwen voor 
terrestrische putten en van millennia tot 
miljoenen jaar voor geologische opslag; 
overwegende dat verwijdering met een 
korte cyclus en verwijdering met een 
lange cyclus ook verschillende risico’s op 
omkering of lekkage, kosten en 
uitroltermijnen met zich meebrengt;

Or. en

Amendement 116
Mick Wallace, Clare Daly

Ontwerpresolutie
Overweging E sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E sexies. overwegende dat de IPCC 
AR6 WG1 (SPM) concludeert dat 
broeikasgasemissies langdurige gevolgen 
kunnen hebben voor het leven op aarde 
dat verwijderingen niet in staat zouden 
zijn om "op te ruimen” of te 
"compenseren”;

Or. en
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Amendement 117
Mick Wallace, Clare Daly

Ontwerpresolutie
Overweging E septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E septies. overwegende dat 
verwijderingen niet elk effect van de 
klimaatverandering teniet zullen doen, 
zoals de aanhoudende stijging van de 
zeespiegel; overwegende dat de aantasting 
van het klimaat wordt verergerd door alle 
klimaatkantelpunten die in werking 
treden; overwegende dat verwijdering 
dergelijke kantelpunten of de gevolgen 
daarvan voor de samenleving en het 
milieu niet teniet zal doen;

Or. en

Amendement 118
Mick Wallace, Clare Daly

Ontwerpresolutie
Overweging E octies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E octies. overwegende dat de 
bestaande EU-wetgeving noch de 
Overeenkomst van Parijs een definitie van 
koolstofverwijdering bevat;

Or. en

Amendement 119
Mick Wallace, Clare Daly

Ontwerpresolutie
Overweging E nonies (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

E nonies. overwegende dat de helft 
van alle landbouwemissies buiten het 
landbouwbedrijf plaatsvindt en 
grotendeels wordt veroorzaakt door 
landbouwondernemingen, onder meer 
door de productie van synthetische 
meststoffen en pesticiden;

Or. en

Amendement 120
Mick Wallace, Clare Daly

Ontwerpresolutie
Overweging E decies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E decies. overwegende dat 
koolstofcompensaties, door de nadruk te 
leggen op klimaatdoelstellingen op korte 
termijn en door andere maatstaven, zoals 
biodiversiteit, waterkwaliteit en 
bodemgezondheid, te negeren, praktijken 
in stand houden of stimuleren die 
schadelijk zijn voor de werkelijke 
klimaatambitie;

Or. en

Amendement 121
Mick Wallace, Clare Daly

Ontwerpresolutie
Overweging E undecies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E undecies. overwegende dat 
compensatieregelingen niet bevorderlijk 
zijn voor de vereiste structurele 
veranderingen op lange termijn in de 
landbouwsystemen, met inbegrip van de 
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overgang naar agro-ecologie, de 
verschuiving van de voederproductie en -
verwerking en de verkleining van de 
omvang van de veestapel;

Or. en

Amendement 122
Mick Wallace, Clare Daly

Ontwerpresolutie
Overweging E duodecies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E duodecies. overwegende dat in de 
studie van de Commissie over 
koolstoflandbouw tal van nadelen aan de 
hand van resultaatgerichte financiering 
voor koolstoflandbouw aan het licht zijn 
gekomen, zowel in termen van 
haalbaarheid, omkeerbaarheid als kosten; 
overwegende dat resultaatgerichte 
regelingen ook pioniers kunnen 
discrimineren, met name wanneer strikte 
additionaliteitsregels van toepassing zijn 
op koolstofmarkten;

Or. en

Amendement 123
Mick Wallace, Clare Daly

Ontwerpresolutie
Overweging E terdecies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E terdecies. overwegende dat volgens 
AR6 WG1 SMR van de IPCC de 
vermindering van CO2 in de atmosfeer als 
gevolg van antropogene CO2-
verwijderingen tot 10 % lager kan zijn 
dan de toename van CO2 in de atmosfeer 
als gevolg van een gelijke hoeveelheid 
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CO2-emissies, afhankelijk van de totale 
hoeveelheid CDR1bis;
_________________
1bis 
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downl
oads/report/IPCC_AR6_WGI_Full_Repor
t.pdf

Or. en

Amendement 124
Mick Wallace, Clare Daly

Ontwerpresolutie
Overweging E quaterdecies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E quaterdecies. overwegende dat de 
verschillende tijdschema’s voor fossiele 
en biogene koolstofstromen betekenen dat 
emissies ten gevolge van de verbranding 
van fossiele brandstoffen niet 
vervangbaar zijn met verwijderingen op 
basis van de natuur; overwegende dat de 
fossiele cyclus ongeveer 100-200 miljoen 
jaar duurt en de biogene koolstofcyclus 
doorgaans van enkele jaren tot enkele 
decennia duurt; overwegende dat 
emissies, met name fossiele emissies, 
permanent van aard zijn en dat 
verwijdering op basis van de natuur niet 
dezelfde zekerheid kan hebben als een 
emissie met betrekking tot het permanente 
karakter;

Or. en

Amendement 125
Mick Wallace, Clare Daly

Ontwerpresolutie
Overweging E quindecies (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

E quindecies. overwegende dat 
permanente koolstofverwijdering 
technisch gezien een tijdschema in 
geologische termen (duizenden jaren) met 
zich mee zou brengen, maar dat in de 
praktijk — aangezien verwijdering op zijn 
minst nodig is om de mensheid het hoofd 
te bieden aan de klimaatcrisis — een 
minimumtermijn van 2-3 eeuwen in 
overweging moet worden genomen met 
betrekking tot het "permanente” karakter 
van de opslag;

Or. en

Amendement 126
Mick Wallace, Clare Daly

Ontwerpresolutie
Overweging E sexdecies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E sexdecies. overwegende dat het 
voortbestaan van opgeslagen koolstof 
moeilijk te garanderen is; overwegende 
dat monitoring en aansprakelijkheid voor 
omkeringen niet kunnen worden 
gegarandeerd gedurende minimaal 200 
tot 300 jaar en een enorme last vormen 
voor toekomstige generaties; overwegende 
dat extreme weersomstandigheden zoals 
droogte en bosbranden, die toenemen als 
gevolg van de klimaatverandering, 
aangeplante bossen kunnen doden en dat 
ondergrondse opslagplaatsen kunnen 
lekken; overwegende dat veranderingen 
in bodembeheerspraktijken 
koolstofverwijdering teniet kunnen doen; 
overwegende dat door te rekenen op 
verwijderingen die niet tot stand komen of 
die gemakkelijk omkeerbaar zijn, de 
klimaatinspanningen van de Unie en haar 
internationale geloofwaardigheid kunnen 
worden ondermijnd en/of een gevaarlijke 
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afleiding kunnen vormen van het 
prioriteren van en investeren in 
emissiereducties;

Or. en

Amendement 127
Mick Wallace, Clare Daly

Ontwerpresolutie
Overweging E septdecies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E septdecies. overwegende dat 
koolstofverwijderingen en -vastlegging 
niet oneindig kunnen worden 
opgeschaald, aangezien de 
opslagcapaciteit van de Unie en in de 
wereld, de energie en het land beperkt 
zijn; overwegende dat met name dit 
distributieve aspect van 
koolstofverwijdering complex en 
controversieel zal zijn, aangezien veel 
economische sectoren de laatste emissies 
zullen zijn die niet kunnen worden 
verminderd, maar niet allemaal; 
overwegende dat de toewijzing van 
koolstofkredieten in een klimaatneutrale 
wereld ook een kwestie van 
rechtvaardigheid en gelijkheid is;

Or. en

Amendement 128
Mick Wallace, Clare Daly

Ontwerpresolutie
Overweging Eq octodecies bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E octodecies. overwegende dat IPBES 
schat dat de eigenschappen van 90 % van 
de grond in 2050 naar verwachting 
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aanzienlijk zal zijn veranderd en dat dit 
nu al voor 75 % van de grond geldt; 
overwegende dat 85 % van de 
watergebieden al verloren zijn gegaan;

Or. en

Amendement 129
Mick Wallace, Clare Daly

Ontwerpresolutie
Overweging Eq novodecies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E novodecies. overwegende dat 
klimaatverandering en de ineenstorting 
van de biodiversiteit nauw met elkaar 
verbonden crises zijn die een aantal 
onderliggende oorzaken en oplossingen 
delen en via complexe feedbackloops met 
elkaar in wisselwerking staan;

Or. en

Amendement 130
Stanislav Polčák

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. erkent dat het initiatief inzake 
duurzame koolstofcycli een bijdrage kan 
leveren aan de verwezenlijking van de EU-
doelstelling om tegen 2030 een 
nettokoolstofverwijdering van 310 
megaton (Mt) te bereiken, zoals vermeld in 
de mededeling van de Commissie over 
duurzame koolstofcycli;

1. erkent dat het initiatief inzake 
duurzame koolstofcycli een bijdrage kan 
leveren aan de verwezenlijking van de EU-
doelstelling om tegen 2030 een 
nettoverwijdering van 310 megaton (Mt) 
CO2-equivalent te bereiken, zoals vermeld 
in de mededeling van de Commissie over 
duurzame koolstofcycli en het voorstel 
voor een verordening van het Europees 
Parlement en de Raad tot wijziging van 
Verordening (EU) 2018/841, wat betreft 
het toepassingsgebied, vereenvoudiging 
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van de nalevingsvoorschriften, 
vaststelling van de streefcijfers voor de 
lidstaten voor 2030 en de verbintenis tot 
de collectieve verwezenlijking van 
klimaatneutraliteit in de sector 
landgebruik, bosbouw en landbouw tegen 
2035, en van Verordening (EU) 
2018/1999 wat betreft verbetering van 
monitoring, rapportage, het volgen van de 
vooruitgang en beoordeling (COM(2021) 
554 final);

Or. cs

Amendement 131
Pascal Canfin, Max Orville, Catherine Chabaud, Martin Hojsík, Frédérique Ries

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. erkent dat het initiatief inzake 
duurzame koolstofcycli een bijdrage kan 
leveren aan de verwezenlijking van de EU-
doelstelling om tegen 2030 een 
nettokoolstofverwijdering van 310 
megaton (Mt) te bereiken, zoals vermeld in 
de mededeling van de Commissie over 
duurzame koolstofcycli;

1. onderstreept dat de Unie prioriteit 
zal geven aan snelle en voorspelbare 
emissiereducties en tegelijkertijd de 
verwijderingen door natuurlijke putten zal 
verbeteren, in overeenstemming met de 
Europese klimaatwet; erkent dat het 
initiatief inzake duurzame koolstofcycli 
mogelijk een bijdrage kan leveren aan de 
verwezenlijking van de EU-doelstelling om 
tegen 2030 een nettokoolstofverwijdering 
van minstens 310 megaton (Mt) te 
bereiken en mogelijk nog meer, zoals 
vermeld in de mededeling van de 
Commissie over duurzame koolstofcycli;

Or. en

Amendement 132
Mick Wallace, Clare Daly

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1
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Ontwerpresolutie Amendement

1. erkent dat het initiatief inzake 
duurzame koolstofcycli een bijdrage kan 
leveren aan de verwezenlijking van de EU-
doelstelling om tegen 2030 een 
nettokoolstofverwijdering van 310 
megaton (Mt) te bereiken, zoals vermeld in 
de mededeling van de Commissie over 
duurzame koolstofcycli;

1. erkent dat het initiatief inzake 
duurzame koolstofcycli een bijdrage kan 
leveren aan de verwezenlijking van de EU-
doelstelling om tegen 2030 een 
nettokoolstofverwijdering van 
310 megaton (Mt) te bereiken, zoals 
vermeld in de mededeling van de 
Commissie over duurzame koolstofcycli; 
herinnert er in dit verband aan dat 
dubbeltellingen moeten worden vermeden 
om de milieu-integriteit van het Europees 
klimaatbeleidskader te behouden;

Or. en

Amendement 133
Martin Häusling
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. erkent dat het initiatief inzake 
duurzame koolstofcycli een bijdrage kan 
leveren aan de verwezenlijking van de 
EU-doelstelling om tegen 2030 een 
nettokoolstofverwijdering van 310 
megaton (Mt) te bereiken, zoals vermeld 
in de mededeling van de Commissie over 
duurzame koolstofcycli;

1. herhaalt zijn standpunt dat de 
nettoverwijderingen van broeikasgassen 
door natuurlijke putten tegen 2030 te 
verhoogd moeten worden tot ten minste 
310 miljoen ton CO2-equivalent, rekening 
houdend met het beginsel "geen ernstige 
afbreuk doen”, en dat die doelstelling 
aangevuld moet worden bijkomende 
maatregelen en initiatieven op het niveau 
van de Unie ter ondersteuning van 
koolstoflandbouw;

Or. en

Amendement 134
Michal Wiezik, Martin Hojsík

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1
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Ontwerpresolutie Amendement

1. erkent dat het initiatief inzake 
duurzame koolstofcycli een bijdrage kan 
leveren aan de verwezenlijking van de EU-
doelstelling om tegen 2030 een 
nettokoolstofverwijdering van 310 
megaton (Mt) te bereiken, zoals vermeld in 
de mededeling van de Commissie over 
duurzame koolstofcycli;

1. dringt erop aan dat de bijdrage 
van het initiatief inzake duurzame 
koolstofcycli aan de verwezenlijking van 
de EU-doelstelling voor netto 
koolstofverwijdering ten minste 310 
megaton (Mt) tegen 2030 bedraagt;

Or. en

Amendement 135
Mick Wallace, Clare Daly

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. benadrukt dat biodiversiteit en 
natuur niet alleen moeten worden 
beschouwd als “natuurlijk kapitaal” of 
alleen moeten worden beoordeeld op basis 
van hun gebruik door en waarde voor de 
mens, maar in plaats daarvan moet 
worden erkend als gemeenschappelijk 
erfgoed van onschatbare waarde dat 
iedereen op deze planeet toebehoort; 
verzoekt om een benadering van 
biodiversiteit en natuur die is gebaseerd 
op de bescherming en het herstel ervan 
omwille van hun intrinsieke waarde; 
veroordeelt elke poging om natuur te 
gelde te maken of de waarde ervan te 
berekenen; is van mening dat dergelijke 
pogingen de natuur alleen maar schade 
berokkenen;

Or. en

Amendement 136
Pascal Canfin, Max Orville, Catherine Chabaud, Martin Hojsík
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. merkt op dat het bereiken van 
klimaatneutraliteit vereist dat neutraliteit 
in de landsector wordt bereikt en dat de 
broeikasgasemissies van de 
landbouwsector drastisch worden 
verminderd; is van mening dat de EU 
aanvullende maatregelen moet nemen om 
een traject te blijven volgen dat in 
overeenstemming is met onze 
doelstellingen inzake klimaatneutraliteit 
in 2030 en 2050.

Or. en

Amendement 137
Mick Wallace, Clare Daly

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 ter. is ingenomen met de grotere 
transparantie en verbetering van de 
klimaatboekhouding als gevolg van de 
garantie dat elke ton afgevangen, 
vervoerde, gebruikte en opgeslagen CO2 
uiterlijk in 2028 wordt gerapporteerd en 
verantwoord door zijn fossiele, biogene of 
atmosferische oorsprong, wat ervoor zal 
zorgen dat afgevangen industriële 
emissies correct worden geëtiketteerd als 
fossiel of biologisch, afhankelijk van hun 
uiteindelijke oorsprong, en niet op basis 
van een momentopname van een segment 
van een waardeketen; benadrukt dat deze 
rapportage ook de eindbestemming van 
CO2 moet omvatten, teneinde permanente 
opslag, vertraagde emissies in de 
atmosfeer en directe emissies in de 
atmosfeer te identificeren;
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Or. en

Amendement 138
Mick Wallace, Clare Daly

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 quater. uit zijn bezorgdheid over 
het feit dat de mededeling de deur opent 
voor het compenseren van emissies in het 
kader van de zogenaamde EU-
regelgevings- en nalevingskaders voor de 
periode na 2030; benadrukt dat het 
toestaan van compensaties in de EU-
regeling voor de handel in emissierechten 
(ETS), de verordening inzake de verdeling 
van de inspanningen (ESR) en de 
verordening inzake landgebruik, 
verandering in landgebruik en bosbouw 
(LULUCF) uiterst nadelig en 
contraproductief zal zijn voor de 
verwezenlijking van de 
klimaatdoelstellingen van de Unie; 
benadrukt dat dergelijke compensaties 
niet alleen in tegenspraak zouden zijn met 
de aangegeven prioriteit van 
emissiereducties ten opzichte van 
koolstofverwijderingen elders in de 
mededeling, maar ook de werking van dat 
beleid als aanjagers van doeltreffende 
emissiereducties fundamenteel zouden 
ondermijnen;

Or. en

Amendement 139
Mick Wallace, Clare Daly

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 quinquies (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

1 quinquies. benadrukt dat 
verwijderingen in de LULUCF-sector 
alleen een aanvulling mogen vormen op 
en nooit in de plaats mogen komen van 
wettelijk bindende emissiereducties in het 
kader van andere klimaatinstrumenten; 
dringt erop aan dat vrijwillige kredieten 
die in de EU zijn afgegeven en door niet-
overheidsactoren of niet-EU-landen 
worden opgeëist, moeten leiden tot een 
evenredige aanpassing aan de LULUCF-
doelstellingen van de EU, zodat wordt 
gewaarborgd dat vrijwillige 
koolstofmarkten regelgevende 
maatregelen aanvullen en dubbele 
kredietaanvragen voorkomen;

Or. en

Amendement 140
Mick Wallace, Clare Daly

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 sexies. benadrukt dat de EU moet 
streven naar het bereiken van negatieve 
emissies, naast emissiereducties, om te 
voorkomen dat zij afhankelijk wordt van 
toekomstige negatieve emissies die nooit 
kunnen worden bereikt; benadrukt dat 
netneutraliteit niet de uiteindelijke 
klimaatdoelstelling van de EU mag zijn, 
maar in plaats daarvan een opstap moet 
zijn op de weg naar het bereiken van netto 
negatieve emissies; dringt erop aan dat 
verwijderingen worden meegeteld voor 
een afzonderlijke 
verwijderingsdoelstelling om ervoor te 
zorgen dat zij de decarbonisatie-
inspanningen voor de hele economie niet 
vertragen;
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Or. en

Amendement 141
Mick Wallace, Clare Daly

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 septies. verzoekt de Commissie een 
duidelijke, ondubbelzinnige, 
wetenschappelijk onderbouwde juridische 
definitie van koolstofverwijdering vast te 
stellen om ervoor te zorgen dat alleen 
echte verwijderingsactiviteiten in 
aanmerking komen voor een 
certificeringsregeling voor 
koolstofkredieten; verzoekt de Commissie 
haar definitie te baseren op de volgende 
kernbeginselen: dat fysische 
broeikasgassen uit de atmosfeer worden 
verwijderd; dat de uitgestoten 
broeikasgassen uit de atmosfeer worden 
opgeslagen op een wijze die permanent is; 
dat de met het verwijderings- en 
opslagproces verband houdende 
broeikasgassen stroomopwaarts en 
stroomafwaarts volledig worden geraamd 
en in de emissiebalans worden 
opgenomen; de totale hoeveelheid 
broeikasgassen in de atmosfeer die wordt 
verwijderd en permanent wordt 
opgeslagen, groter is dan de totale 
hoeveelheid broeikasgassen die in de 
atmosfeer wordt uitgestoten; verzoekt de 
Commissie om van deze definitie uit te 
sluiten van echte koolstofverwijderingen 
die worden afgevangen bij puntbronnen 
van fossiele brandstoffen, CCS met 
EOR/EGR en zelfs bij gebruik van DAC, 
en tijdelijke opslag uit de CCU, 
bijvoorbeeld synthetische brandstoffen; 
verzoekt de Commissie ook activiteiten uit 
te sluiten die slechts tijdelijk koolstof 
opslaan, met inbegrip van op de natuur 
gebaseerde vastlegging; dringt erop aan 
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dat op de natuur gebaseerde activiteiten 
niet allemaal als verwijdering moeten 
worden aangemerkt en niet mogen 
worden toegestaan kredieten te genereren 
voor compensatievorderingen; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten op de natuur 
gebaseerde activiteiten te ondersteunen en 
aan te moedigen, maar benadrukt dat deze 
niet als gelijkwaardig met permanente 
verwijdering mogen worden beschouwd 
en derhalve niet mogen worden gebruikt 
voor compensatie;

Or. en

Amendement 142
Mick Wallace, Clare Daly

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 octies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 octies. onderstreept dat een 
gevaarlijke klimaatverandering niet kan 
worden voorkomen zonder snelle en 
ingrijpende emissiereducties;

Or. en

Amendement 143
Martin Häusling
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. herinnert eraan dat de absolute 
prioriteit erin bestaat de uitstoot van 
broeikasgassen in de atmosfeer drastisch 
en permanent te verminderen; onderkent 
dat op de langere termijn meer 
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koolstofverwijderingen nodig zullen zijn 
om uiterlijk in 2050 
broeikasgasneutraliteit en daarna 
negatieve emissies te bereiken, maar 
benadrukt dat koolstofverwijderingen 
kwetsbaar en mogelijk omkeerbaar zijn, 
en dat het risico op omkering van 
verwijderingen door natuurlijke 
koolstofputten verder wordt vergroot door 
de antropogene klimaatverandering;

Or. en

Amendement 144
Martin Häusling
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. herinnert eraan dat de doelstelling 
om uiterlijk in 2050 
broeikasgasneutraliteit te bereiken en 
daarna te streven naar negatieve emissies, 
van toepassing is op de gehele economie; 
benadrukt daarom dat individuele 
sectoren of bedrijven niet de mogelijkheid 
mogen hebben om de eigendom van een 
specifieke hoeveelheid 
koolstofverwijderingseenheden te 
claimen, maar dat de toename van 
koolstofverwijderingen die nodig is om 
klimaatneutraliteit te bereiken, moet 
worden verantwoord en gereguleerd in 
een strikt gescheiden kader van dat voor 
het boeken en reguleren van 
broeikasgasemissiereducties;

Or. en

Amendement 145
Martin Häusling
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie



PE735.539v03-00 74/129 AM\1261949NL.docx

NL

Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 ter. onderstreept dat in het klimaatpact 
van Glasgow is erkend dat het beperken 
van de opwarming van de aarde tot 1,5 °C 
een snelle, diepgaande en duurzame 
vermindering van de wereldwijde uitstoot 
van broeikasgassen vereist, met inbegrip 
van een vermindering van de wereldwijde 
uitstoot van kooldioxide met 45 % tegen 
2030 ten opzichte van het niveau van 2010 
en van nul tegen het midden van deze 
eeuw, alsook een sterke vermindering van 
andere broeikasgassen; benadrukt 
daarom dat het louter compenseren van 
emissies nooit kan bijdragen aan de 
doelstellingen van de Overeenkomst van 
Parijs;

Or. en

Amendement 146
Martin Häusling
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 quater. benadrukt dat er grote 
verwarring bestaat over wat 
"koolstofverwijdering" is en wordt 
genoemd; is van oordeel dat alleen 
praktijken of technologieën als 
"koolstofverwijdering" mogen worden 
beschouwd die kooldioxide fysiek uit de 
atmosfeer verwijderen en veilig en 
permanent opslaan, waarbij de 
broeikasgasemissies stroomopwaarts en 
stroomafwaarts in verband met het 
verwijderings-, vervoers- en permanente 
opslagproces volledig worden verrekend, 
waarbij de totale hoeveelheid verwijderde 
en veilig en permanent opgeslagen CO2 
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groter is dan de totale hoeveelheid CO2 
die tijdens het verwijderings-, vervoers- en 
permanente opslagproces wordt 
uitgestoten, en waarbij het gebruik van 
andere natuurlijke hulpbronnen, zoals 
water of land, tot een minimum beperkt 
blijft;

Or. en

Amendement 147
Martin Häusling
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 quater. waarschuwt voor veel IPCC-
scenario’s die sterk afhankelijk zijn van 
toekomstige 
koolstofdioxideverwijderingen; is van 
mening dat, gezien de vele onzekerheden 
in verband met deze technologieën en de 
risico’s die de meeste daarvan lopen op 
het gebied van landgebruik, 
watervoorraden, bescherming van de 
biodiversiteit en voedselzekerheid, 
prioriteit moet worden gegeven aan 
scenario’s die het gebruik van 
koolstofdioxideverwijderingen tot een 
minimum beperken, zoals scenario’s met 
een lage energievraag; verzoekt de 
onafhankelijke adviesraad van de EU 
inzake klimaatverandering om bij de 
beoordeling van wat een met 1,5 °C 
compatibele EU-
broeikasgasemissiebegroting zou kunnen 
zijn, prioriteit te geven aan deze 
scenario’s en het gebruik van opties en 
technologieën voor 
koolstofdioxideverwijdering zorgvuldig te 
overwegen op een sociaal, ecologisch en 
economisch bewuste manier;

Or. en
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Amendement 148
Martin Häusling
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 quinquies. benadrukt dat de monitoring, 
rapportage en verificatie van 
koolstofverwijderingen nog steeds 
onderhevig zijn aan onzekerheden; is van 
mening dat het niet monitoren van alle 
broeikasgasemissies kan leiden tot 
paradoxale resultaten, bijvoorbeeld dat 
het planten van bomen in veengebieden 
kan leiden tot negatieve koolstofopslag, 
om welke reden koolstof doeltreffend moet 
worden gemonitord; dringt er daarom op 
aan te zorgen voor de hoogste mate van 
transparantie, robuustheid en 
verantwoordingsplicht bij de boekhouding 
van koolstofverwijderingen die onder het 
Unierecht valt;

Or. en

Amendement 149
Mick Wallace, Clare Daly

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 nonies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 nonies. herinnert eraan dat, om 
koolstofverwijderingen een nuttige rol te 
laten spelen in de strijd tegen 
klimaatverandering en om de 
afschrikking van mitigatie te 
verminderen, verwijderingen moeten 
worden aangepakt in het kader van een 
afzonderlijk streefcijfer en moeten worden 
opgeschaald door middel van 
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afzonderlijke beleidsinstrumenten;

Or. en

Amendement 150
Mick Wallace, Clare Daly

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 decies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 decies. benadrukt dat robuuste 
monitoring, rapportage en verificatie van 
de daadwerkelijke milieu- en sociale 
gevolgen van een koolstofcyclus of -
methode of -proces van cruciaal belang 
zullen zijn om ervoor te zorgen dat deze 
daadwerkelijk de klimaat- en 
biodiversiteitsdoelstellingen van de EU 
verwezenlijken; dringt erop aan duidelijk 
te maken waar de koolstof van afkomstig 
is (atmosferisch, biogeen of fossiel) en 
waar hij terechtkomt (permanente opslag, 
of vertraagde of directe emissie in de 
atmosfeer); dringt erop aan dat rekening 
wordt gehouden met de effecten op basis 
van een uitgebreide 
levenscyclusbeoordeling, en bijvoorbeeld 
het volgende omvat: matiging van en 
aanpassing aan de klimaatverandering, 
landgebruik, energie, water- en 
materiaalgebruik, gevolgen voor de 
biodiversiteit, kwaliteit en gezondheid van 
bossen, en landroof;

Or. en

Amendement 151
Mick Wallace, Clare Daly

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 undecies (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

1 undecies. benadrukt dat 
koolstofverwijderingen niet kunnen 
worden gelijkgesteld met een 
vermindering van broeikasgasemissies en 
afzonderlijk moeten worden gereguleerd; 
benadrukt dat emissies en verwijderingen 
op beleidsniveau niet als tonon-equivalent 
mogen worden behandeld; is van mening 
dat in plaats daarvan de vraag naar 
verwijderingseenheden moet worden 
gecreëerd door middel van een 
afzonderlijke doelstelling voor 
koolstofverwijdering en dat de vraag naar 
verwijderingen niet afkomstig mag zijn 
van actoren die nog ruimte hebben om 
hun emissies te verminderen, en dat 
vervuilende bedrijven geen 
verwijderingscompensaties (met inbegrip 
van onzekere en omkeerbare 
compensaties in de sector landgebruik 
zoals koolstof in bodems of bossen) 
mogen gebruiken als middel om 
koolstofbeprijzing of emissiereducties in 
hun eigen waardeketens te vermijden;

Or. en

Amendement 152
Michal Wiezik, Martin Hojsík

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. benadrukt dat de landbouw- en de 
bosbouwsector een belangrijke rol kunnen 
spelen in dit proces, aangezien zij over de 
capaciteit beschikken om koolstof te 
verwijderen en op te slaan door middel van 
het gebruik en beheer van 
koolstofreservoirs; onderstreept dat de 
land- en de bosbouwsector bijdragen tot de 
algemene doelstelling om het eerste 
klimaatneutrale continent te worden;

2. benadrukt dat de landbouw en 
bossen een belangrijke rol kunnen spelen 
in dit proces, aangezien zij over de 
capaciteit beschikken om koolstof te 
verwijderen en op te slaan; onderstreept dat 
de land- en de bosbouwsector bijdragen tot 
de algemene doelstelling om het eerste 
klimaatneutrale continent te worden; 
benadrukt dat de landbouw op EU-niveau 
een netto-uitstoter is en uit zijn 
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bezorgdheid over de voorlopige resultaten 
van de gegevens van de meest recente 
broeikasgasinventaris waarin is 
aangetoond dat beheerde bosgrond voor 
sommige EU-landen een netto-uitstoter is;

Or. en

Amendement 153
Mick Wallace, Clare Daly

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. benadrukt dat de landbouw- en de 
bosbouwsector een belangrijke rol kunnen 
spelen in dit proces, aangezien zij over de 
capaciteit beschikken om koolstof te 
verwijderen en op te slaan door middel van 
het gebruik en beheer van 
koolstofreservoirs; onderstreept dat de 
land- en de bosbouwsector bijdragen tot de 
algemene doelstelling om het eerste 
klimaatneutrale continent te worden;

2. benadrukt dat de landbouw- en de 
bosbouwsector een belangrijke rol kunnen 
spelen in dit proces, aangezien zij over de 
capaciteit beschikken om koolstof te 
verwijderen en op te slaan, maar dat deze 
ecosystemen dringend moeten worden 
beschermd en hersteld en bijgevolg 
moeten worden gemonitord met het oog 
op biodiversiteit en duurzaamheid; 
onderstreept dat de land- en de 
bosbouwsector een verantwoordelijkheid 
hebben om bij te dragen tot de algemene 
doelstelling om het eerste klimaatneutrale 
continent te worden;

Or. en

Amendement 154
Martin Häusling
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. benadrukt dat de landbouw- en de 
bosbouwsector een belangrijke rol kunnen 
spelen in dit proces, aangezien zij over de 

2. Benadrukt dat de landbouw en 
bossen en belangrijke rol kunnen spelen in 
dit proces door het herstel van 
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capaciteit beschikken om koolstof te 
verwijderen en op te slaan door middel van 
het gebruik en beheer van 
koolstofreservoirs; onderstreept dat de 
land- en de bosbouwsector bijdragen tot de 
algemene doelstelling om het eerste 
klimaatneutrale continent te worden;

ecosystemen te faciliteren en dat zij dus 
over de capaciteit beschikken om koolstof 
te verwijderen en op te slaan door middel 
van de bescherming, het duurzame 
gebruik en het beheer van koolstofopslag; 
onderstreept dat goed beheer in de 
landbouw- en de bosbouwsector ten volle 
moet bijdragen aan de inspanningen voor 
de hele economie om het eerste 
klimaatneutrale continent te worden;

Or. en

Amendement 155
Stanislav Polčák

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. benadrukt dat de landbouw- en de 
bosbouwsector een belangrijke rol kunnen 
spelen in dit proces, aangezien zij over de 
capaciteit beschikken om koolstof te 
verwijderen en op te slaan door middel van 
het gebruik en beheer van 
koolstofreservoirs; onderstreept dat de 
land- en de bosbouwsector bijdragen tot de 
algemene doelstelling om het eerste 
klimaatneutrale continent te worden;

2. benadrukt dat de landbouw- en de 
bosbouwsector een belangrijke rol kunnen 
spelen in dit proces, aangezien zij over de 
capaciteit beschikken om koolstof te 
verwijderen en op te slaan door middel van 
het gebruik en beheer van 
koolstofreservoirs; onderstreept dat de 
land- en bosbouwsector kunnen bijdragen 
tot de algemene doelstelling om het eerste 
klimaatneutrale continent te worden, op 
voorwaarde dat zij worden 
gerationaliseerd om de landbouw 
duurzamer te maken;

Or. cs

Amendement 156
Tudor Ciuhodaru

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement
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2. benadrukt dat de landbouw- en de 
bosbouwsector een belangrijke rol kunnen 
spelen in dit proces, aangezien zij over de 
capaciteit beschikken om koolstof te 
verwijderen en op te slaan door middel van 
het gebruik en beheer van 
koolstofreservoirs; onderstreept dat de 
land- en de bosbouwsector bijdragen tot de 
algemene doelstelling om het eerste 
klimaatneutrale continent te worden;

2. benadrukt dat de landbouw- en de 
bosbouwsector een belangrijke rol op 
Europees en internationaal niveau 
kunnen spelen in dit proces, aangezien zij 
over de capaciteit beschikken om koolstof 
te verwijderen en op te slaan door middel 
van het gebruik en beheer van 
koolstofreservoirs; onderstreept dat de 
land- en de bosbouwsector bijdragen tot de 
algemene doelstelling om het eerste 
klimaatneutrale continent te worden;

Or. ro

Amendement 157
Antoni Comín i Oliveres

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. benadrukt dat de landbouw- en de 
bosbouwsector een belangrijke rol kunnen 
spelen in dit proces, aangezien zij over de 
capaciteit beschikken om koolstof te 
verwijderen en op te slaan door middel van 
het gebruik en beheer van 
koolstofreservoirs; onderstreept dat de 
land- en de bosbouwsector bijdragen tot de 
algemene doelstelling om het eerste 
klimaatneutrale continent te worden;

2. benadrukt dat de landbouw- en de 
bosbouwsector een belangrijke rol kunnen 
spelen in dit proces, aangezien de 
landbouw- en bosecosystemen over de 
capaciteit beschikken om koolstof te 
verwijderen en op te slaan door middel van 
het gebruik en beheer van 
koolstofreservoirs; onderstreept dat de 
land- en de bosbouwsector bijdragen tot de 
algemene doelstelling om het eerste 
klimaatneutrale continent te worden;

Or. en

Amendement 158
Emma Wiesner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. benadrukt dat de landbouw- en de 2. benadrukt dat de landbouw- en de 
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bosbouwsector een belangrijke rol kunnen 
spelen in dit proces, aangezien zij over de 
capaciteit beschikken om koolstof te 
verwijderen en op te slaan door middel van 
het gebruik en beheer van 
koolstofreservoirs; onderstreept dat de 
land- en de bosbouwsector bijdragen tot de 
algemene doelstelling om het eerste 
klimaatneutrale continent te worden;

bosbouwsector een belangrijke rol kunnen 
spelen in dit proces, aangezien zij over de 
capaciteit beschikken om koolstof te 
verwijderen en op te slaan door middel van 
het gebruik en actief beheer van 
koolstofreservoirs; onderstreept dat de 
land- en de bosbouwsector bijdragen tot de 
algemene doelstelling om het eerste 
klimaatneutrale continent te worden;

Or. en

Amendement 159
Mick Wallace, Clare Daly

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. is ingenomen met de toezegging 
van de Commissie in haar mededeling 
over duurzame koolstofcycli dat grondige 
emissiereducties voorrang moeten krijgen 
op koolstofverwijderingen; benadrukt dat 
dit decennium drastische emissiereducties 
nodig zijn om de opwarming van de aarde 
binnen de limiet van 1,5 °C van de 
Overeenkomst van Parijs te houden; 
benadrukt dat koolstofverwijderingen 
slechts deel uitmaken van de oplossing 
voor klimaatverandering, maar niet in de 
plaats mogen komen van maatregelen om 
emissies te verminderen; benadrukt dat 
verwijderingen een aanvulling moeten 
vormen op en emissievermindering 
moeten worden, zonder deze te 
ondermijnen, en dat koolstofputten ook 
moeten worden uitgebreid, maar alleen in 
aanvulling op ingrijpende 
emissiereducties;

Or. en

Amendement 160
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Pascal Canfin, Max Orville, Catherine Chabaud, Martin Hojsík, Frédérique Ries

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. merkt op dat de 
nettoverwijderingen door terrestrische 
ecosystemen in de EU de afgelopen tien 
jaar een dalende trend hebben 
doorgemaakt, grotendeels als gevolg van 
de verslechterende situatie in 
bosecosystemen, zoals uiteengezet in de 
mededeling; merkt op dat een grotere 
veerkracht van bosecosystemen en 
landbouwecosystemen absoluut 
noodzakelijk is om het hoofd te bieden 
aan de gevolgen van de 
klimaatverandering binnen de EU en om 
een kans te behouden om onze 
klimaatdoelstellingen te halen;

Or. en

Amendement 161
Nicola Procaccini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. benadrukt dat het, om de 
doelstelling te bereiken, noodzakelijk is 
om onder de "activiteiten die op 
ondubbelzinnige wijze koolstof uit de 
atmosfeer verwijderen” ook de volgende 
categorieën op te nemen: ongelijkjarige 
en oerbossen, permanente weiden en 
weidegronden en, van de wetlands, 
permanente kunstmatige vijvers 
(visvalleien);

Or. en
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Amendement 162
Alexander Bernhuber, Christine Schneider, Peter Jahr

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. benadrukt dat er geen 
onrealistische verwachtingen mogen 
worden gewekt met betrekking tot de 
opslagcapaciteit van land- en bosbouw; 
benadrukt dat er rekening mee moet 
worden gehouden dat van nature 
gebonden broeikasgassen niet voor 
onbepaalde tijd gebonden zijn;

Or. en

Amendement 163
Martin Häusling
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. benadrukt dat elke sector in de 
eerste plaats zijn eigen CO2-emissies 
zelfstandig moet beperken en de 
opslagcapaciteit van andere sectoren, 
zoals de land- en bosbouw, alleen mag 
gebruiken voor niet-reduceerbare 
emissies;

3. Benadrukt dat er regelgeving en 
maatregelen moeten worden vastgesteld 
om elke sector in de eerste plaats in staat te 
stellen zijn eigen CO2-emissies en andere 
broeikasgassen zo dicht mogelijk tot nul 
terug te dringen, en erkent dat fossiele en 
biogene koolstofkringlopen niet fungibel 
zijn; benadrukt dat 
koolstofverwijderingen de voortdurende 
emissiereducties niet kunnen 
compenseren en afzonderlijk moeten 
worden verantwoord; merkt op dat er een 
afzonderlijk kader en afzonderlijke 
verordeningen moeten worden vastgesteld 
om de koolstofverwijderingen te verhogen 
teneinde uiterlijk in 2050 een 
nettonuluitstoot en daarna negatieve 
emissies te bereiken;
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Or. en

Amendement 164
Emma Wiesner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. benadrukt dat elke sector in de 
eerste plaats zijn eigen CO2-emissies 
zelfstandig moet beperken en de 
opslagcapaciteit van andere sectoren, zoals 
de land- en bosbouw, alleen mag gebruiken 
voor niet-reduceerbare emissies;

3. benadrukt dat elke sector in de 
eerste plaats zijn eigen CO2-emissies 
zelfstandig moet beperken en de 
opslagcapaciteit van andere sectoren, zoals 
de land- en bosbouw, alleen mag gebruiken 
voor niet-reduceerbare emissies; is van 
mening dat sectoren en installaties met 
niet-reduceerbare emissies de 
opslagcapaciteit van andere sectoren 
alleen kunnen meetellen voor hun eigen 
doelstelling van klimaatneutraliteit als er 
gebruik wordt gemaakt van een 
koolstofverwijderingscertificaat;

Or. en

Amendement 165
Jan Huitema

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. benadrukt dat elke sector in de 
eerste plaats zijn eigen CO2-emissies 
zelfstandig moet beperken en de 
opslagcapaciteit van andere sectoren, zoals 
de land- en bosbouw, alleen mag 
gebruiken voor niet-reduceerbare emissies;

3. benadrukt dat elke sector in de 
eerste plaats zijn eigen CO2-emissies 
zelfstandig moet beperken en de 
opslagcapaciteit van andere sectoren, zoals 
de land- en bosbouw, voornamelijk mag 
gebruiken voor niet-reduceerbare emissies 
en tijdelijk voor emissies die zeer moeilijk 
te reduceren zijn, teneinde de 
klimaatdoelstellingen vóór 2050 te halen 
en koolstoflandbouwbedrijfsmodellen op 
gang te brengen;
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Or. en

Amendement 166
Alexander Bernhuber, Christine Schneider

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. benadrukt dat elke sector in de 
eerste plaats zijn eigen CO2-emissies 
zelfstandig moet beperken en de 
opslagcapaciteit van andere sectoren, zoals 
de land- en bosbouw, alleen mag gebruiken 
voor niet-reduceerbare emissies;

3. benadrukt dat elke sector in de 
eerste plaats zijn eigen CO2-emissies 
zelfstandig moet beperken en de 
opslagcapaciteit van andere sectoren, zoals 
de land- en bosbouw, alleen mag gebruiken 
voor niet-reduceerbare emissies; 
onderstreept in dit verband dat moet 
worden voorkomen dat de industrie haar 
emissies compenseert met 
koolstofcertificaten;

Or. en

Amendement 167
Mick Wallace, Clare Daly

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. benadrukt dat elke sector in de 
eerste plaats zijn eigen CO2-emissies 
zelfstandig moet beperken en de 
opslagcapaciteit van andere sectoren, 
zoals de land- en bosbouw, alleen mag 
gebruiken voor niet-reduceerbare 
emissies;

3. benadrukt dat elke sector, met 
inbegrip van de land- en bosbouw, in de 
eerste plaats zijn eigen CO2-emissies 
zelfstandig moet beperken en alleen 
koolstofdioxideverwijderingen mag 
gebruiken voor een minimale hoeveelheid 
restemissies;

Or. en

Amendement 168
Alexander Bernhuber, Christine Schneider, Peter Jahr, Norbert Lins
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. benadrukt dat fossiele emissies 
slechts in zeer beperkte mate kunnen 
worden gecompenseerd door 
koolstoflandbouw; wijst erop dat het 
gebruik van biogene grondstoffen een 
eerste stap is in de richting van een 
natuurlijke cyclus;

Or. en

Amendement 169
Michal Wiezik, Martin Hojsík

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. benadrukt dat duurzame 
voedselproductie en de beschikbaarheid 
van hernieuwbare grondstoffen de 
belangrijkste doelstelling van de land- en 
bosbouw blijven; onderstreept dat beide 
sectoren zelf zwaar worden getroffen door 
de klimaatverandering;

4. benadrukt dat duurzame 
voedselproductie en de beschikbaarheid 
van hernieuwbare grondstoffen de 
belangrijkste doelstelling van de land- en 
bosbouw blijven, maar dat de respectieve 
beheerde ecosystemen een veel 
evenwichtigere aanpak nodig hebben, 
zodat andere waardevolle 
ecosysteemdiensten die veel verder gaan 
dan de bevoorradingsdiensten niet in 
gevaar worden gebracht; onderstreept dat 
beide sectoren zelf zwaar worden getroffen 
door de klimaatverandering; benadrukt dat 
extreme weersomstandigheden zich 
gelijktijdig voordoen, met cascade-
effecten die steeds moeilijker te beheren 
zijn1bis, en begrijpt dat het toegenomen 
gehalte aan organische koolstof in de 
bodem een instrument kan zijn om 
ecosystemen beter bestand te maken tegen 
klimaatverandering en extreme 
weersomstandigheden die worden 
gekenmerkt door droogte of 
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overstromingen;
_________________
1bis Van de inleiding tot het IPCC-
aanpassingsverslag, 2022, beschikbaar op 
https://news.un.org/en/story/2022/02/1112 
852.

Or. en

Amendement 170
Eric Andrieu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. benadrukt dat duurzame 
voedselproductie en de beschikbaarheid 
van hernieuwbare grondstoffen de 
belangrijkste doelstelling van de land- en 
bosbouw blijven; onderstreept dat beide 
sectoren zelf zwaar worden getroffen door 
de klimaatverandering;

4. benadrukt dat duurzame 
voedselproductie en de beschikbaarheid 
van hernieuwbare grondstoffen de 
belangrijkste doelstelling van de land- en 
bosbouw blijven, wat inhoudt dat er 
voorzorgsmaatregelen moeten worden 
genomen, zoals een maximumprijs voor 
absorptiecertificaten om bebossing van 
productieve landbouwgrond en landroof 
te voorkomen, en een minimumprijs om 
ervoor te zorgen dat gecertificeerde 
regelingen voldoende aantrekkelijk zijn 
voor boeren en een ontmoediging vormen 
voor bedrijven die niet bereid zijn 
voldoende reductie-inspanningen te 
leveren onderstreept dat beide sectoren zelf 
zwaar worden getroffen door de 
klimaatverandering;

Or. fr

Amendement 171
Pascal Canfin, Max Orville, Catherine Chabaud, Frédérique Ries, Emma Wiesner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4
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Ontwerpresolutie Amendement

4. benadrukt dat duurzame 
voedselproductie en de beschikbaarheid 
van hernieuwbare grondstoffen de 
belangrijkste doelstelling van de land- en 
bosbouw blijven; onderstreept dat beide 
sectoren zelf zwaar worden getroffen door 
de klimaatverandering;

4. Benadrukt dat duurzame 
voedselproductie de belangrijkste 
doelstelling van de landbouw blijft en dat 
de beschikbaarheid van hernieuwbare 
grondstoffen de belangrijkste doelstelling 
van de bosbouw blijft; onderstreept dat 
beide sectoren zelf zwaar worden getroffen 
door de klimaatverandering en verlies van 
biodiversiteit; onderstreept dat het gebrek 
aan veerkracht om zich aan deze twee 
verschijnselen aan te passen de 
productiecapaciteit van ons 
voedselsysteem en van de bosbouw reeds 
vermindert;

Or. en

Amendement 172
Martin Häusling
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. benadrukt dat duurzame 
voedselproductie en de beschikbaarheid 
van hernieuwbare grondstoffen de 
belangrijkste doelstelling van de land- en 
bosbouw blijven; onderstreept dat beide 
sectoren zelf zwaar worden getroffen door 
de klimaatverandering;

4. benadrukt dat duurzame 
voedselproductiemodellen en de 
beschikbaarheid van hernieuwbare 
grondstoffen tot belangrijkste doelstelling 
van de land- en bosbouw behoren; 
onderstreept dat de huidige niet-duurzame 
land- en bosbouwpraktijken bijdragen tot 
de klimaatverandering en het verlies van 
biodiversiteit, terwijl beide sectoren 
tegelijkertijd zelf zwaar worden getroffen 
door de klimaatverandering en het verlies 
van biodiversiteit; benadrukt dat agro-
ecologische landbouw, boslandbouw en 
permacultuur het grootste potentieel 
hebben om zowel CO2 op te slaan als zich 
aan te passen aan de uitdagingen van de 
klimaatverandering;

Or. en
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Amendement 173
Jan Huitema, Emma Wiesner, Linea Søgaard-Lidell

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. benadrukt dat duurzame 
voedselproductie en de beschikbaarheid 
van hernieuwbare grondstoffen de 
belangrijkste doelstelling van de land- en 
bosbouw blijven; onderstreept dat beide 
sectoren zelf zwaar worden getroffen door 
de klimaatverandering;

4. benadrukt dat duurzame 
voedselproductie en de beschikbaarheid 
van hernieuwbare grondstoffen de 
belangrijkste doelstelling van de land- en 
bosbouw blijven; onderstreept dat beide 
sectoren zelf zwaar worden getroffen door 
de klimaatverandering; benadrukt dat 
landbouwers en bosbouwers een eigen 
belang hebben bij de bestrijding van 
klimaatverandering, gezien de negatieve 
gevolgen van klimaatverandering voor 
hun productie en de bijkomende 
voordelen die emissiereductie kan hebben 
voor hun bedrijfsmodel;

Or. en

Amendement 174
Tudor Ciuhodaru

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. benadrukt dat duurzame 
voedselproductie en de beschikbaarheid 
van hernieuwbare grondstoffen de 
belangrijkste doelstelling van de land- en 
bosbouw blijven; onderstreept dat beide 
sectoren zelf zwaar worden getroffen door 
de klimaatverandering;

4. benadrukt dat duurzame 
voedselproductie en de beschikbaarheid 
van hernieuwbare grondstoffen de 
belangrijkste doelstelling van de land- en 
bosbouw blijven; wijst erop dat ook deze 
sectoren en de Europese voedselzekerheid 
zwaar getroffen worden door de 
klimaatverandering;

Or. ro
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Amendement 175
Alexander Bernhuber, Christine Schneider, Peter Jahr, Norbert Lins

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. benadrukt dat duurzame 
voedselproductie en de beschikbaarheid 
van hernieuwbare grondstoffen de 
belangrijkste doelstelling van de land- en 
bosbouw blijven; onderstreept dat beide 
sectoren zelf zwaar worden getroffen door 
de klimaatverandering;

4. benadrukt dat duurzame 
voedselproductie, handhaving van de 
voorzieningszekerheid en de 
beschikbaarheid van hernieuwbare 
grondstoffen de belangrijkste doelstelling 
van de land- en bosbouw blijven; 
onderstreept dat beide sectoren zelf zwaar 
worden getroffen door de 
klimaatverandering;

Or. en

Amendement 176
Mick Wallace, Clare Daly

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. benadrukt dat duurzame 
voedselproductie en de beschikbaarheid 
van hernieuwbare grondstoffen de 
belangrijkste doelstelling van de land- en 
bosbouw blijven; onderstreept dat beide 
sectoren zelf zwaar worden getroffen door 
de klimaatverandering;

4. benadrukt dat duurzame 
voedselproductie en de beschikbaarheid 
van hernieuwbare grondstoffen de 
belangrijkste doelstelling van de land- en 
bosbouw blijven; onderstreept dat beide 
sectoren zelf bijdragen tot en zwaar 
worden getroffen door de 
klimaatverandering;

Or. en

Amendement 177
Emma Wiesner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4
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Ontwerpresolutie Amendement

4. benadrukt dat duurzame 
voedselproductie en de beschikbaarheid 
van hernieuwbare grondstoffen de 
belangrijkste doelstelling van de land- en 
bosbouw blijven; onderstreept dat beide 
sectoren zelf zwaar worden getroffen door 
de klimaatverandering;

4. benadrukt dat duurzame 
voedselproductie en de beschikbaarheid 
van hernieuwbare grondstoffen de 
belangrijkste doelstelling van de land- en 
bosbouw blijven; onderstreept dat beide 
sectoren zelf zwaar worden getroffen door 
de klimaatverandering en verlies van 
biodiversiteit;

Or. en

Amendement 178
Michal Wiezik, Martin Hojsík

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. is van mening dat de 
overschakeling van fossiele 
energiebronnen op industrieel gebruik 
van energie uit biomassa een 
overloopeffect heeft en negatieve gevolgen 
heeft voor de hoeveelheid koolstof die 
wordt opgeslagen in de sector landgebruik 
waar koolstof geen koolstofprijs heeft 
voor sectoren die onder de emissiehandel 
vallen; herhaalt dat vanuit het oogpunt 
van de klimaatverandering de toename 
van de emissies aanhoudt totdat de 
terugverdientijd is verstreken, die voor 
een energiegerichte oogst eeuwenlang 
kan zijn; merkt op dat met betrekking tot 
de doelstellingen van de Overeenkomst 
van Parijs om de opwarming tot 1,5 °C te 
beperken, een terugverdientijd van meer 
dan tien jaar irrelevant en schadelijk is 
geworden1bis; dringt aan op 
beleidsmaatregelen ter versterking van 
koolstofverwijderingen en -opslag in 
ecosystemen door middel van 
concurrerende stimulansen voor 
grondbeheerders;
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_________________
1bis https://easac.eu/media-room/press-
releases/details/easac-s-environmental-
experts-call-for-international-action-to-
restrict-climate-damaging-forest-
bioenergy-schemes/

Or. en

Amendement 179
Eric Andrieu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. benadrukt dat de belangrijkste 
uitdagingen op het gebied van vastlegging 
voor de landbouwsector betrekking 
hebben op veengebieden, boslandbouw en 
heggen, tussenteelten op bouwland en 
blijvend grasland; is van mening dat de 
ontwikkeling van methanisering ter 
bevordering van tussengewassen en een 
evenwichtige verdeling van rundvee-, 
schapen- en geitenhouderijen in het 
gebied om grasland te gebruiken via 
begrazing ook belangrijke hefbomen zijn;

Or. fr

Amendement 180
Eric Andrieu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is van mening dat koolstofbehoud 
nu reeds een belangrijke kwestie is en dat 
dit in de toekomst ook zo zal blijven, met 
name voor het behoud van de 
vruchtbaarheid van de bodem en de 

5. is van mening dat koolstofbehoud 
nu reeds een belangrijke kwestie is en dat 
dit in de toekomst ook zo zal blijven, met 
name voor het behoud van de 
vruchtbaarheid van de bodem en de 
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aanpassing aan de klimaatverandering; aanpassing aan de klimaatverandering; 
benadrukt dat de verhoging van het 
koolstofgehalte van landbouwbodems ook 
moet worden bevorderd vanwege de vele 
agronomische voordelen ervan (stabiliteit 
van de bodemstructuur, 
waterretentiecapaciteit, verminderde 
verdamping, snellere opwarming van het 
land om vroeger in te zaaien, biologische 
afbraak en mineralisatie van organische 
verontreinigende stoffen);

Or. fr

Amendement 181
Martin Hojsík, Claudia Gamon, Róża Thun und Hohenstein, Catherine Chabaud

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is van mening dat koolstofbehoud 
nu reeds een belangrijke kwestie is en dat 
dit in de toekomst ook zo zal blijven, met 
name voor het behoud van de 
vruchtbaarheid van de bodem en de 
aanpassing aan de klimaatverandering;

5. is van mening dat het waarborgen 
van gezonde bodems nu reeds een 
belangrijke kwestie is en dat dit ook in de 
toekomst zo zal blijven, aangezien het een 
voorwaarde is voor het behoud van de 
vruchtbaarheid van de bodem, het 
waarborgen van doeltreffende 
koolstofvastlegging en het versterken van 
de weerbaarheid van de EU tegen 
klimaatverandering; benadrukt dat de 
verwachte EU-wetgeving inzake 
bodemgezondheid geen vertraging mag 
oplopen, aangezien het 
gemeenschappelijk wetgevingskader naar 
dit doel zal streven;

Or. en

Amendement 182
Martin Häusling
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie



AM\1261949NL.docx 95/129 PE735.539v03-00

NL

Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is van mening dat koolstofbehoud 
nu reeds een belangrijke kwestie is en dat 
dit in de toekomst ook zo zal blijven, met 
name voor het behoud van de 
vruchtbaarheid van de bodem en de 
aanpassing aan de klimaatverandering;

5. is van mening dat het behoud en de 
vastlegging van koolstof in bodems, de 
bescherming en het herstel van 
ecosystemen en biodiversiteit nauw met 
elkaar verbonden en belangrijke kwesties 
zijn en in de toekomst zullen blijven, met 
name voor het behoud van de 
vruchtbaarheid van de bodem en voor de 
matiging van en aanpassing aan de 
klimaatverandering;

Or. en

Amendement 183
Stanislav Polčák

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is van mening dat koolstofbehoud 
nu reeds een belangrijke kwestie is en dat 
dit in de toekomst ook zo zal blijven, met 
name voor het behoud van de 
vruchtbaarheid van de bodem en de 
aanpassing aan de klimaatverandering;

5. is van mening dat koolstofbehoud 
nu reeds een belangrijke kwestie is en dat 
het belang ervan in de toekomst zal 
toenemen, niet alleen voor de 
verwezenlijking van de 
klimaatdoelstellingen van de EU, maar 
ook voor het behoud van de vruchtbaarheid 
van de bodem en de aanpassing aan de 
klimaatverandering;

Or. cs

Amendement 184
Pascal Canfin, Max Orville, Catherine Chabaud, Frédérique Ries, Emma Wiesner, Jan 
Huitema

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5
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Ontwerpresolutie Amendement

5. is van mening dat koolstofbehoud 
nu reeds een belangrijke kwestie is en dat 
dit in de toekomst ook zo zal blijven, met 
name voor het behoud van de 
vruchtbaarheid van de bodem en de 
aanpassing aan de klimaatverandering;

5. is van mening dat koolstofbehoud 
nu reeds een belangrijke kwestie is en dat 
dit in de toekomst ook zo zal blijven, met 
name voor het behoud van de 
vruchtbaarheid en gezondheid van de 
bodem en de aanpassing aan de 
klimaatverandering;

Or. en

Amendement 185
Asger Christensen, Ulrike Müller

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is van mening dat koolstofbehoud 
nu reeds een belangrijke kwestie is en dat 
dit in de toekomst ook zo zal blijven, met 
name voor het behoud van de 
vruchtbaarheid van de bodem en de 
aanpassing aan de klimaatverandering;

5. is van mening dat 
koolstoflandbouw nu reeds een belangrijke 
kwestie is en dat dit in de toekomst ook zo 
zal blijven, met name voor de aanpassing 
aan de klimaatverandering;

Or. en

Amendement 186
Martin Häusling
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. benadrukt dat de toename van 
organisch materiaal in de bodem in 
aangetaste bodems vele voordelen met 
zich meebrengt, waaronder een betere 
bodemkwaliteit en -vruchtbaarheid, een 
grotere resistentie tegen ziekteverwekkers, 
een grotere weerstand tegen extreme 
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weersomstandigheden en een betere 
voedingskwaliteit; bovendien zal een 
toename van het organische materiaal in 
de bodem in aangetaste bodems voldoende 
nutriënten opleveren om de 
gewasopbrengst te handhaven en 
tegelijkertijd het gebruik van 
stikstofhoudende meststoffen met 70 % te 
verminderen1bis;
_________________
1bis https://eeb.org/wp-
content/uploads/2021/10/Carbon-
Farming-Report-FINAL-WEB.pdf

Or. en

Amendement 187
Antoni Comín i Oliveres

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. benadrukt het enorme wederzijdse 
voordeel dat kan worden bereikt door het 
initiatief inzake duurzame koolstofcycli te 
koppelen aan het juridisch bindende 
instrument voor het herstel van 
ecosystemen dat door de Commissie wordt 
ontwikkeld, met name voor ecosystemen 
(d.w.z. oude bossen) die beter in staat zijn 
koolstof af te vangen en op te slaan, de 
gevolgen van natuurrampen te 
voorkomen en te beperken en het verlies 
aan biodiversiteit te helpen aanpakken;

Or. en

Amendement 188
Esther de Lange

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. onderkent in dit verband de hoge 
CO2-intensiteit van de productie van 
kunstmest en verzoekt de Europese 
Commissie Europese landbouwers en 
lidstaten toe te staan en te stimuleren om 
in plaats van chemische meststoffen 
natuurlijke of verwerkte mest te 
gebruiken;

Or. en

Amendement 189
Eric Andrieu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. dringt erop aan dat horizons van 
meer dan 30 cm diep in de certificering 
wordt opgenomen;

Or. fr

Amendement 190
Esther de Lange

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 ter. benadrukt dat afwijkingen voor 
dierlijke mest daarom moeten worden 
gehandhaafd indien dit bevorderlijk is 
voor de bodemgezondheid, mogelijk op 
basis van het groeiseizoen en het klimaat 
en met inachtneming van de Europese 
milieudoelstellingen; benadrukt dat een 
dergelijke afwijking geleidelijk moet 
worden afgeschaft, zodat er voldoende tijd 
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en ruimte is om zich voor te bereiden, 
bijvoorbeeld door innovatie van het 
circulaire gebruik van behandelde 
dierlijke mest als substituut voor 
kunstmest te stimuleren;

Or. en

Amendement 191
Martin Häusling
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 ter. benadrukt dat voor een duurzaam 
bodembeheer de toename van organisch 
materiaal van essentieel belang is, en 
herinnert eraan dat praktijken ter 
verbetering van de organische koolstof in 
de bodem onder meer betrekking hebben 
op: i) bodembedekkers, ii) vruchtwisseling 
en met name peulvruchten en andere 
stikstofbindende gewassen, iii) 
instandhouding van grasland (zonder 
ploegen), iv) omzetting van akkerland 
naar blijvend grasland, v) biologische 
landbouw vi) optimalisering van de 
veedichtheid;

Or. en

Amendement 192
Martin Häusling
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. erkent dat in de mededeling van de 
Commissie over duurzame koolstofcycli de 

6. neemt kennis van de aankondiging 
in de mededeling van de Commissie over 
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eerste stappen worden beschreven om 
koolstofputten, koolstofverwijdering en 
recycling te reguleren;

duurzame koolstofcycli dat elke ton CO2 
die wordt afgevangen, vervoerd, gebruikt 
en opgeslagen, uiterlijk in 2028 wordt 
gerapporteerd en verantwoord door zijn 
fossiele, biogene of atmosferische 
oorsprong; benadrukt dat dit MRV-kader 
een eerste stap is en dat het volledig 
operationeel moet zijn en zijn 
doeltreffendheid moet hebben aangetoond 
bij de totstandbrenging van een zeer 
transparant, wetenschappelijk 
onderbouwd, robuust en 
verantwoordingsplichtig boekhoudkundig 
kader voordat de Commissie verdere 
maatregelen voorstelt voor het reguleren 
van koolstofputten en 
koolstofverwijderingen;

Or. en

Amendement 193
Maria Spyraki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. erkent dat in de mededeling van de 
Commissie over duurzame koolstofcycli de 
eerste stappen worden beschreven om 
koolstofputten, koolstofverwijdering en 
recycling te reguleren;

6. erkent dat in de mededeling van de 
Commissie over duurzame koolstofcycli de 
eerste stappen worden beschreven om 
koolstofputten, in producten ingebedde 
koolstof, koolstofverwijdering en recycling 
te reguleren;

Or. en

Amendement 194
Antoni Comín i Oliveres

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement
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6. erkent dat in de mededeling van de 
Commissie over duurzame koolstofcycli de 
eerste stappen worden beschreven om 
koolstofputten, koolstofverwijdering en 
recycling te reguleren;

6. erkent dat in de mededeling van de 
Commissie over duurzame koolstofcycli de 
eerste stappen worden beschreven om 
koolstofputten, koolstofverwijdering en 
recycling te reguleren en naar behoren te 
beoordelen;

Or. en

Amendement 195
Mick Wallace, Clare Daly

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. erkent dat in de mededeling van de 
Commissie over duurzame koolstofcycli de 
eerste stappen worden beschreven om 
koolstofputten, koolstofverwijdering en 
recycling te reguleren;

6. erkent dat in de mededeling van de 
Commissie over duurzame koolstofcycli de 
eerste stappen worden beschreven om 
koolstofverwijdering en de 
afhankelijkheid van fossiele koolstof te 
reguleren;

Or. en

Amendement 196
Alexander Bernhuber, Christine Schneider, Peter Jahr, Norbert Lins

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. erkent dat in de mededeling van de 
Commissie over duurzame koolstofcycli de 
eerste stappen worden beschreven om 
koolstofputten, koolstofverwijdering en 
recycling te reguleren;

6. erkent dat in de mededeling van de 
Commissie over duurzame koolstofcycli de 
eerste stappen worden beschreven om 
koolstofputten, koolstofverwijdering, 
koolstofmarkten en recycling te reguleren;

Or. en

Amendement 197
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Stanislav Polčák

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. erkent dat in de mededeling van de 
Commissie over duurzame koolstofcycli de 
eerste stappen worden beschreven om 
koolstofputten, koolstofverwijdering en 
recycling te reguleren;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. cs

Amendement 198
Martin Häusling
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. benadrukt dat koolstofdioxide dat 
slechts tijdelijk uit de atmosfeer wordt 
verwijderd, wordt gebruikt en vervolgens 
weer vrijkomt, leidt tot vertraagde 
emissies en derhalve geen rol speelt in de 
inspanningen voor de hele economie om 
uiterlijk in 2050 broeikasgasneutraliteit 
en daarna negatieve emissies te bereiken;

Or. en

Amendement 199
Eric Andrieu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. dringt erop aan dat het door de 
Commissie voorgestelde 
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certificeringskader zowel 
emissiebeperking als koolstofvastlegging 
omvat, ook in de bodem, aangezien de 
landbouw niet profiteert van ETS-
regelingen voor emissierechten;

Or. fr

Amendement 200
Asger Christensen, Ulrike Müller

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. benadrukt de noodzaak van een 
breder begrip van koolstoflandbouw met 
intensieve landbouwpraktijken zoals 
mestbeheer en innovatieve 
toevoegingsmiddelen voor diervoeding, 
zoals verankerd in de "van boer tot bord” 
-strategie en de methaanstrategie;

Or. en

Amendement 201
Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. is van mening dat 
“koolstofverwijdering” verwijst naar de 
bewuste (antropogene) verwijdering van 
koolstofdioxide uit de atmosfeer of uit de 
bovenlaag van oceanen in combinatie met 
de daaropvolgende veilige opslag van die 
koolstoffen;

Or. en
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Amendement 202
Mick Wallace, Clare Daly

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. uit zijn bezorgdheid over het feit 
dat in de mededeling vertragingen bij 
emissies, recycling van koolstof en 
verwijderingen worden verward zonder 
voldoende duidelijkheid over de 
verschillen in hun rol en behoeften;

Or. en

Amendement 203
Martin Häusling
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 ter. benadrukt met klem dat 
monitoring-, rapportage- en 
verificatieprocessen bijzonder belangrijk 
zijn voor de geloofwaardigheid van 
maatregelen om koolstoflandbouw te 
stimuleren; daarom moet een robuust 
MRV-kader aselecte en gerichte audits en 
veilige registers met 
rapportageverplichtingen op lange termijn 
omvatten om de problemen rond 
duurzaamheid en omkering aan te 
pakken; zonder deze elementen bestaat er 
een aanzienlijk risico voor het 
koolstofmitigatiepotentieel van 
koolstoflandbouw;

Or. en

Amendement 204
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Pascal Canfin, Max Orville, Catherine Chabaud, Frédérique Ries, Emma Wiesner, Jan 
Huitema, Martin Hojsík

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. benadrukt dat de blauwe 
koolstofeconomie na zorgvuldig onderzoek 
kan bijdragen tot de opslag van CO2 in 
kustgebieden; spoort de Commissie ertoe 
aan kennis en gegevens over blauwe 
koolstofafvang te verzamelen;

7. benadrukt dat de blauwe 
koolstofeconomie na zorgvuldig onderzoek 
kan bijdragen tot de opslag van CO2 in 
kustgebieden; spoort de Commissie ertoe 
aan kennis en gegevens over blauwe 
koolstofafvang te verzamelen; verzoekt de 
Commissie een specifieke methodologie te 
ontwikkelen om mariene kustecosystemen 
op te nemen in de subsidiabele projecten 
van de certificeringsregeling; is 
ingenomen met de oprichting van een 
internationale coalitie voor blauwe 
koolstof en verzoekt de Commissie de 
lidstaten aan te moedigen om in hun 
nationaal vastgestelde bijdragen (NDC’s) 
initiatieven voor blauwe koolstof op te 
nemen, en de kennis te versterken om een 
specifieke methode te ontwikkelen om 
mariene kustecosystemen op te nemen in 
de subsidiabele projecten van de 
certificeringsregelingen, en tegelijkertijd 
internationale politieke samenwerking 
aan te moedigen om te voorzien in 
voldoende financiering voor de 
bescherming en het herstel van mariene 
kustecosystemen; verzoekt de Commissie 
in dit verband steun te verlenen aan 
bijdragen van de particuliere sector aan 
het herstel van de mariene biodiversiteit, 
met name door de handhaving van 
specifieke financieringsinitiatieven zoals 
het recente initiatief "Ocean Promise” 
van het Ontwikkelingsprogramma van de 
Verenigde Naties (UNDP), dat zich ertoe 
verbindt om jaarlijks bijna 1 biljoen dollar 
aan sociaaleconomische verliezen te 
herstellen als gevolg van slecht 
oceaanbeheer;

Or. en
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Amendement 205
Asger Christensen, Ulrike Müller

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. benadrukt dat de blauwe 
koolstofeconomie na zorgvuldig 
onderzoek kan bijdragen tot de opslag van 
CO2 in kustgebieden; spoort de Commissie 
ertoe aan kennis en gegevens over blauwe 
koolstofafvang te verzamelen;

7. benadrukt dat de blauwe 
koolstofeconomie kan bijdragen tot de 
opslag van CO2 in kustgebieden waar 
klassieke koolstoflandbouwpraktijken in 
verband met mestbeheer niet gemakkelijk 
kunnen worden toegepast; spoort de 
Commissie ertoe aan kennis en gegevens 
over blauwe koolstofafvang als toevoeging 
te verzamelen;

Or. en

Amendement 206
Stanislav Polčák

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. benadrukt dat de blauwe 
koolstofeconomie na zorgvuldig 
onderzoek kan bijdragen tot de opslag van 
CO2 in kustgebieden; spoort de Commissie 
ertoe aan kennis en gegevens over blauwe 
koolstofafvang te verzamelen;

7. benadrukt dat de blauwe 
koolstofeconomie kan bijdragen tot de 
opslag van CO2 in kustgebieden, maar dat 
de ontwikkeling ervan moet worden 
voorafgegaan door grondig onderzoek om 
schade aan kustecosystemen te 
voorkomen; spoort de Commissie er 
daarom toe aan kennis en gegevens over 
blauwe koolstofafvang te verzamelen;

Or. cs

Amendement 207
Nicola Procaccini
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. benadrukt dat de blauwe 
koolstofeconomie na zorgvuldig onderzoek 
kan bijdragen tot de opslag van CO2 in 
kustgebieden; spoort de Commissie ertoe 
aan kennis en gegevens over blauwe 
koolstofafvang te verzamelen;

7. benadrukt dat de blauwe 
koolstofeconomie na zorgvuldig onderzoek 
een groot potentieel heeft om bij te dragen 
tot de opslag van CO2 in kustgebieden; 
spoort de Commissie ertoe aan kennis en 
gegevens over blauwe koolstofafvang te 
verzamelen;

Or. en

Amendement 208
Mick Wallace, Clare Daly

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. benadrukt dat de blauwe 
koolstofeconomie na zorgvuldig onderzoek 
kan bijdragen tot de opslag van CO2 in 
kustgebieden; spoort de Commissie ertoe 
aan kennis en gegevens over blauwe 
koolstofafvang te verzamelen;

7. benadrukt dat blauwe koolstof na 
zorgvuldig onderzoek kan bijdragen tot het 
aanpakken van de aantasting van het 
klimaat; spoort de Commissie ertoe aan 
kennis en gegevens over blauwe koolstof te 
verzamelen;

Or. en

Amendement 209
Martin Häusling
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. benadrukt dat de blauwe 
koolstofeconomie na zorgvuldig 
onderzoek kan bijdragen tot de opslag van 
CO2 in kustgebieden; spoort de Commissie 

7. benadrukt dat mariene, kust- en 
zoetwaterecosystemen als koolstofputten 
kunnen fungeren; spoort de Commissie 
ertoe aan verdere kennis en gegevens te 
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ertoe aan kennis en gegevens over blauwe 
koolstofafvang te verzamelen;

verzamelen over het vermogen van deze 
ecosystemen om koolstof af te vangen en 
op te slaan;

Or. en

Amendement 210
Pascal Canfin, Max Orville, Catherine Chabaud, Frédérique Ries, Jan Huitema, Martin 
Hojsík, Emma Wiesner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. herinnert eraan dat deze 
ecosystemen in kaart moeten worden 
gebracht en verzoekt de Commissie een 
systeem te ontwikkelen en in te voeren 
voor het verzamelen van gegevens met 
betrekking tot blauwe koolstofvastlegging 
en -opslag; merkt op dat dit een belangrijk 
instrument is voor het monitoren van de 
doeltreffendheid van het beleid en voor 
het prioriteren van toekomstige acties, en 
dat het belangrijk is om de ontwikkeling 
van de habitat, de uitbreiding of 
aantasting ervan te kunnen bepalen door 
deze te vergelijken met referentiejaren;

Or. en

Amendement 211
Michal Wiezik

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. herhaalt het standpunt van het 
Europees Parlement dat overwogen moet 
worden het toepassingsgebied van de 
LULUCF-verordening uit te breiden tot 
broeikasgasemissies en -verwijderingen 
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door mariene, kust- en 
zoetwaterecosystemen, met inbegrip van 
wetlands in rivierdelta's, op basis van de 
meest recente wetenschappelijke gegevens 
over deze stromen en de oorzaken 
daarvan, en specifieke doelstellingen toe 
te passen op dergelijke emissies en 
verwijderingen;

Or. en

Amendement 212
Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Frédérique Ries, Martin Hojsík

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 ter. herinnert eraan dat zorgvuldige 
planning en robuuste middelen nodig zijn 
om blauwe koolstofhabitats op te nemen 
in de klimaatdoelstellingen, en dat 
financiering van het allergrootste belang 
is; verzoekt de Commissie daarom 
aanpassingsstrategieën op te nemen in de 
beheer- en ontwikkelingsplannen van alle 
kust- en mariene sectoren (aquacultuur, 
visserij, toerisme, vervoer, enz.), met 
inbegrip van systemen voor 
gegevensverzameling met betrekking tot 
koolstofvastlegging en het in kaart 
brengen van deze ecosystemen, en 
tegelijkertijd te zorgen voor de 
bevordering van ecologisch en duurzaam 
toerisme;

Or. en

Amendement 213
Maria Spyraki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8
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Ontwerpresolutie Amendement

8. verzoekt de industriesectoren die 
betrokken zijn bij koolstofcycli om met 
innovatieve oplossingen en initiatieven te 
komen die erop gericht zijn fossiele 
koolstof geleidelijk te vervangen door 
duurzame stromen van gerecycleerde 
koolstof;

8. benadrukt dat veel producten die 
in omloop zijn, samen een groot 
koolstofreservoir vormen dat vaak aan het 
einde van de levensduur vrijkomt; 
verzoekt de industriesectoren die betrokken 
zijn bij koolstofcycli om met innovatieve 
oplossingen en initiatieven te komen die 
erop gericht zijn fossiele koolstof 
geleidelijk te vervangen door duurzame 
stromen van biogene en gerecycleerde 
koolstof, met inbegrip van koolstof die is 
afgevangen van industriële processen;

Or. en

Amendement 214
Tudor Ciuhodaru

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. verzoekt de industriesectoren die 
betrokken zijn bij koolstofcycli om met 
innovatieve oplossingen en initiatieven te 
komen die erop gericht zijn fossiele 
koolstof geleidelijk te vervangen door 
duurzame stromen van gerecycleerde 
koolstof;

8. verzoekt de industriële sectoren die 
betrokken zijn bij de koolstofcyclus samen 
te werken met de academische wereld en 
onderzoekers op verschillende gebieden 
om met innovatieve oplossingen en 
initiatieven te komen die erop gericht zijn 
fossiele koolstof geleidelijk te vervangen 
door duurzame stromen van gerecycleerde 
koolstof;

Or. ro

Amendement 215
Martin Häusling
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8
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Ontwerpresolutie Amendement

8. verzoekt de industriesectoren die 
betrokken zijn bij koolstofcycli om met 
innovatieve oplossingen en initiatieven te 
komen die erop gericht zijn fossiele 
koolstof geleidelijk te vervangen door 
duurzame stromen van gerecycleerde 
koolstof;

8. verzoekt de Commissie om, in 
samenwerking met belanghebbenden, 
waaronder maatschappelijke organisaties 
die betrokken zijn bij 
koolstofverwijderingspraktijken en -
technologieën, concrete oplossingen en 
initiatieven voor te stellen die erop gericht 
zijn fossiele koolstof te vervangen door 
duurzame stromen van gerecycleerde 
koolstof;

Or. en

Amendement 216
Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. verzoekt de industriesectoren die 
betrokken zijn bij koolstofcycli om met 
innovatieve oplossingen en initiatieven te 
komen die erop gericht zijn fossiele 
koolstof geleidelijk te vervangen door 
duurzame stromen van gerecycleerde 
koolstof;

8. verzoekt de industriesectoren die 
betrokken zijn bij koolstofcycli om met 
innovatieve oplossingen en initiatieven te 
komen die erop gericht zijn fossiele 
koolstof geleidelijk te vervangen door 
duurzame stromen van en gerecycleerde 
koolstof uit afvalstromen, duurzame 
bronnen van biomassa en rechtstreeks uit 
de atmosfeer;

Or. en

Amendement 217
Asger Christensen, Ulrike Müller

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. verzoekt de industriesectoren die 
betrokken zijn bij koolstofcycli om met 

8. verzoekt de industriesectoren die 
betrokken zijn bij koolstofcycli om met 
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innovatieve oplossingen en initiatieven te 
komen die erop gericht zijn fossiele 
koolstof geleidelijk te vervangen door 
duurzame stromen van gerecycleerde 
koolstof;

innovatieve oplossingen en initiatieven te 
komen die erop gericht zijn de uitstoot van 
broeikasgassen geleidelijk te verminderen 
en fossiele koolstof te vervangen door 
duurzame stromen van gerecycleerde 
koolstof;

Or. en

Amendement 218
Mick Wallace, Clare Daly

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. verzoekt de industriesectoren die 
betrokken zijn bij koolstofcycli om met 
innovatieve oplossingen en initiatieven te 
komen die erop gericht zijn fossiele 
koolstof geleidelijk te vervangen door 
duurzame stromen van gerecycleerde 
koolstof;

8. verzoekt de industriesectoren met 
innovatieve oplossingen en initiatieven te 
komen om fossiele koolstof geleidelijk af 
te bouwen en de uitstoot van koolstof te 
verminderen;

Or. en

Amendement 219
Alexander Bernhuber, Christine Schneider, Peter Jahr, Norbert Lins

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. verzoekt de industriesectoren die 
betrokken zijn bij koolstofcycli om met 
innovatieve oplossingen en initiatieven te 
komen die erop gericht zijn fossiele 
koolstof geleidelijk te vervangen door 
duurzame stromen van gerecycleerde 
koolstof;

8. verzoekt de industriesectoren die 
betrokken zijn bij koolstofcycli om met 
innovatieve oplossingen en initiatieven te 
komen die erop gericht zijn fossiele 
koolstof geleidelijk te vervangen door 
duurzame stromen van gerecycleerde en 
biogene koolstof;

Or. en
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Amendement 220
Stanislav Polčák

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. verzoekt de industriesectoren die 
betrokken zijn bij koolstofcycli om met 
innovatieve oplossingen en initiatieven te 
komen die erop gericht zijn fossiele 
koolstof geleidelijk te vervangen door 
duurzame stromen van gerecycleerde 
koolstof;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. cs

Amendement 221
Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. herinnert eraan dat in het zesde 
evaluatieverslag van de 
Intergouvernementele Werkgroep inzake 
klimaatverandering (IPCC), en met name 
in de hoofdstukken D.1.4 en D.1.5 van het 
verslag van werkgroep I en in hoofdstuk 
C11.4 van het verslag van werkgroep III, 
uitdrukkelijk wordt gesteld dat bepaalde 
negatieve gevolgen van 
klimaatverandering kunnen worden 
vertraagd en omgebogen wanneer 
antropogene verwijdering van koolstof uit 
de atmosfeer toeneemt, naast 
emissiereducties; daarom moet de Unie in 
haar klimaatwetgeving duidelijkere 
politieke signalen doen uitgaan ter 
aanmoediging en stimulering van 
antropogene koolstofverwijdering uit de 
atmosfeer, onder meer door middel van 
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owel natuurlijke terrestrische putten die 
onder de verordening inzake landgebruik, 
verandering in landgebruik en bosbouw 
(LULUCF) vallen, blauwe koolstof 
afkomstig van activiteiten in mariene, 
oceaan- en aquatische ecosystemen, en 
met behulp van technologische processen 
zoals het uit de lucht afvangen van CO2 
(direct air capture – DAC) en de 
geologische of biologische opslag ervan, 
of anderszins innovatief gebruik; dit geldt 
ook voor koolstofafvang, -opslag en -
gebruik (CCSU) als doeltreffend middel 
om emissies te verminderen;

Or. en

Amendement 222
Maria Spyraki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. wijst eorp dat een streefdoel van 
20 % om het aandeel van duurzame niet-
fossiele koolstofbronnen in chemische en 
kunststofproducten te vergroten een 
belangrijk signaal kan zijn voor de 
desbetreffende sectoren; benadrukt dat 
een dergelijke doelstelling alleen kan 
worden bereikt als de toegang tot 
duurzame koolstofbronnen wordt 
gewaarborgd en het wetgevingskader een 
ondersteunend kader creëert door de 
herkomst van de koolstof te 
differentiëren; verzoekt de Commissie een 
duidelijke definitie en methodologie vast 
te stellen voor de berekening van het 
aandeel van duurzame niet-fossiele 
koolstof;

Or. en
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Amendement 223
Danilo Oscar Lancini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. benadrukt dat er meer onderzoek 
nodig zal zijn naar de specifieke factoren 
voor de verwijdering van koolstof uit 
gewassen en bodembeheer, in 
verschillende bodem- en 
klimaatomstandigheden en op basis van 
de grote verscheidenheid aan 
landbouwproductiemodellen die 
kenmerkend zijn voor het grondgebied 
van de EU;

Or. it

Amendement 224
Tudor Ciuhodaru

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. steunt het initiatief van de 
Commissie om tegen 2030 en daarna een 
grensoverschrijdend netwerk op te zetten 
voor de ontwikkeling van CO2-
infrastructuur op zowel EU-, regionaal 
als nationaal niveau, waarbij alle 
relevante publieke en private 
belanghebbenden bij dit streven worden 
betrokken;

Or. ro

Amendement 225
Marian-Jean Marinescu

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. is van mening dat het van cruciaal 
belang is een nieuwe industriële 
waardeketen te ontwikkelen voor het 
duurzaam afvangen, recyclen, vervoeren 
en opslaan van koolstof met 
gebruikmaking van innovatieve 
technologieën en bestaande 
vervoerscorridors, aangezien het gebrek 
aan CO2-infrastructuur een belangrijke 
belemmering vormt om deze 
doelstellingen te verwezenlijken;

Or. en

Amendement 226
Romana Jerković, Delara Burkhardt, Milan Brglez, Robert Hajšel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. benadrukt dat 
koolstofverwijderingspraktijken en -
inspanningen geen afbreuk mogen doen 
aan het recht van mensen om in een 
gezonde omgeving te leven, met inbegrip 
van het behoud van gezonde bodems; 
verzoekt de Commissie een duidelijk 
beschermingsbeleid uit te werken om dit 
recht te beschermen;

Or. en

Amendement 227
Nicola Procaccini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)



AM\1261949NL.docx 117/129 PE735.539v03-00

NL

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. benadrukt dat er meer onderzoek 
nodig zal zijn om de specifieke factoren 
van koolstofverwijdering van gewassen en 
bodembeheer in kaart te brengen, onder 
verschillende bodem- en 
klimaatomstandigheden en op basis van 
de grote verscheidenheid aan 
landbouwproductiepatronen in de EU;

Or. en

Amendement 228
Linea Søgaard-Lidell, Emma Wiesner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. benadrukt dat koolstofverwijdering 
een aanvulling moet zijn op de dringende 
behoefte aan inspanningen om tot een 
ingrijpende emissiereductie te komen en 
dat koolstofverwijdering in geen geval de 
vereiste emissiereductie mag vervangen of 
verminderen;

Or. en

Amendement 229
Norbert Lins, Marlene Mortler, Alexander Bernhuber, Jens Gieseke, Christine 
Schneider

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. benadrukt het belang van het 
waarborgen van de sociale, ecologische 
en economische integriteit van 
koolstoflandbouw, onder meer met 
betrekking tot voedselzekerheid, een 
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fatsoenlijk inkomen voor landbouwers en 
beperking van de milieueffecten tot een 
aanvaardbaar niveau;

Or. en

Amendement 230
Asger Christensen, Ulrike Müller

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. benadrukt de noodzaak van een 
expliciete definitie van gerecycleerde 
koolstof;

Or. en

Amendement 231
Romana Jerković, Delara Burkhardt, Milan Brglez, Robert Hajšel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 ter. wijst op de waarde van industriële 
oplossingen voor koolstofvastlegging en 
hun bijdrage aan de vermindering van 
koolstofemissies; benadrukt dat op de 
natuur gebaseerde oplossingen zoals 
diverse oerbossen, vernatting van 
ontwaterde wetlands en veengebieden, 
boslandbouw en herbebossing prioriteit 
moeten krijgen en moeten worden 
gestimuleerd, aangezien initiatieven voor 
koolstoflandbouw niet alleen industriële 
landbouwmodellen mogen bevoordelen;

Or. en
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Amendement 232
Norbert Lins, Marlene Mortler, Alexander Bernhuber, Jens Gieseke, Christine 
Schneider

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 ter. benadrukt het belang van de 
vaststelling van een 
koolstoflandbouwbeleid dat inclusief is 
voor alle landbouwers, waarbij 
landbouwers toegang krijgen tot de 
nodige klimaatslimme instrumenten en 
praktijken die hen in staat stellen de 
geïntegreerde teeltsystemen op te bouwen 
die de gewenste prestaties op het gebied 
van klimaatmitigatie en andere 
bijkomende voordelen opleveren;

Or. en

Amendement 233
Maria Spyraki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 ter. is van mening dat de ambitieuze 
doelstelling om het aandeel van duurzame 
niet-fossiele koolstofbronnen in 
chemische en kunststofproducten met 
20 % te verhogen, ook van toepassing 
moet zijn op de invoer;

Or. en

Amendement 234
Linea Søgaard-Lidell

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

8 ter. onderstreept het algemene beginsel 
dat begunstigden van betalingen in 
verband met koolstofverwijderingen 
verantwoordelijk moeten zijn voor hun 
uitstoot van broeikasgassen.

Or. en

Amendement 235
Romana Jerković, Delara Burkhardt, Milan Brglez, Robert Hajšel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 quater. benadrukt dat de impact 
van op de natuur gebaseerde en 
industriële oplossingen voor de 
verwijdering van koolstof op het in 
evenwicht brengen van 
broeikasgasemissies beperkt is en niet ten 
koste mag gaan van ambitieuze 
klimaatmitigatiedoelstellingen, die een 
aanzienlijke vermindering van de emissies 
en niet alleen compensatie vereisen;

Or. en

Amendement 236
Maria Spyraki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 quater. onderstreept dat een 
ambitieuze strategie voor de circulaire 
economie een voorwaarde is om 
duurzame en klimaatbestendige 
koolstofcycli tot stand te brengen door 
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koolstof in de cyclus te houden;

Or. en

Amendement 237
Romana Jerković, Delara Burkhardt, Milan Brglez, Robert Hajšel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 quinquies. is ingenomen met het door 
de Commissie opgestelde plan over hoe 
koolstofverwijderingen kunnen bijdragen 
tot het bereiken van negatieve netto-
emissies; verzoekt de Commissie een lijst 
op te stellen van praktijken met het 
grootste absorptiepotentieel als 
belangrijke input voor landbouwers en 
verder te investeren in de ontwikkeling 
van toegankelijke en betaalbare 
koolstofverwijderingstechnologieën;

Or. en

Amendement 238
Romana Jerković, Delara Burkhardt, Milan Brglez, Robert Hajšel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 sexies. waarschuwt voor het risico 
van "landroof", d.w.z. grootschalige 
grondaankopen door grote 
ondernemingen, wat hen in staat stelt het 
potentieel alleen voor koolstofcompensatie 
te gebruiken en hen zou kunnen 
ontmoedigen om de emissies 
daadwerkelijk terug te dringen;

Or. en
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Amendement 239
Martin Häusling
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Kopje II

Ontwerpresolutie Amendement

II. Koolstoflandbouw bescherming van de koolstofvoorraden en 
vergroting van de koolstofvastlegging in 
het land, met behoud en bevordering van 
de biodiversiteit;

Or. en

Amendement 240
Mick Wallace, Clare Daly

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. is van mening dat 
koolstoflandbouw een nieuw 
bedrijfsmodel kan zijn dat aanvullend en 
vrijwillig moet zijn en dat gericht is op het 
opschalen van klimaatmitigatie door 
landbouwers te betalen om 
klimaatvriendelijke landbouw- of 
bosbeheerpraktijken toe te passen, door 
het potentieel van blauwe 
koolstofecosystemen te benutten en door 
het industriële gebruik van voor 
verschillende doeleinden vastgelegde 
koolstof te stroomlijnen;

Schrappen

Or. en

Amendement 241
Martin Häusling
namens de Verts/ALE-Fractie
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. is van mening dat 
koolstoflandbouw een nieuw 
bedrijfsmodel kan zijn dat aanvullend en 
vrijwillig moet zijn en dat gericht is op het 
opschalen van klimaatmitigatie door 
landbouwers te betalen om 
klimaatvriendelijke landbouw- of 
bosbeheerpraktijken toe te passen, door het 
potentieel van blauwe koolstofecosystemen 
te benutten en door het industriële gebruik 
van voor verschillende doeleinden 
vastgelegde koolstof te stroomlijnen;

9. merkt op dat koolstoflandbouw 
bodembeheerpraktijken omvat die 
ecosystemen herstellen en bijdragen tot 
klimaatmitigatie en aanpassing aan de 
klimaatverandering, waarbij een 
holistische en multidimensionale aanpak 
moet worden gevolgd om praktijken op te 
schalen die de koolstofvastlegging 
vergroten en tegelijkertijd de biodiversiteit 
in stand houden en bevorderen; 
onderkent dat koolstoflandbouw het 
potentieel heeft om positieve actie te 
stimuleren voor bodem, klimaat, 
biodiversiteit, water en landbouwers en 
moet leiden tot een nieuw bedrijfsmodel 
dat in de hele waardeketen moet worden 
toegepast om systemische veranderingen 
teweeg te brengen, bijvoorbeeld door 
duurzame en klimaatvriendelijke 
landbouw- of bosbeheerpraktijken toe te 
passen met behulp van op de natuur 
gebaseerde oplossingen en door het 
potentieel van regeneratieve aquacultuur 
en blauwe koolstofecosystemen zoals 
mangroves, zeegras, zout- en 
getijdenmoerassen te benutten voor de 
regeneratie van oceanen en een 
verbeterde zuurstofproductie; benadrukt 
dat humusvorming reeds deel uitmaakt 
van de verplichte conditionaliteit van het 
GLB;

Or. en

Amendement 242
Pascal Canfin, Max Orville, Catherine Chabaud, Frédérique Ries, Martin Hojsík, Jan 
Huitema

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9
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Ontwerpresolutie Amendement

9. is van mening dat 
koolstoflandbouw een nieuw bedrijfsmodel 
kan zijn dat aanvullend en vrijwillig moet 
zijn en dat gericht is op het opschalen van 
klimaatmitigatie door landbouwers te 
betalen om klimaatvriendelijke landbouw- 
of bosbeheerpraktijken toe te passen, door 
het potentieel van blauwe 
koolstofecosystemen te benutten en door 
het industriële gebruik van voor 
verschillende doeleinden vastgelegde 
koolstof te stroomlijnen;

9. is er vast van overtuigd dat het bij 
koolstoflandbouw moet gaan om het 
opzetten van een bedrijfsmodel dat de 
vastlegging van koolstof in de bodem 
stimuleert en de uitstoot van 
broeikasgassen in de landbouw 
vermindert, en tegelijk de biodiversiteit en 
andere milieudoelstellingen van de 
Europese Green Deal bevordert; is van 
mening dat het meerdere nevenvoordelen 
moet hebben, met name door onze 
afhankelijkheid van meststoffen en 
leveranciers te verminderen, de 
vruchtbaarheid te verbeteren zonder de 
gezondheid van de bodem in gevaar te 
brengen en de veerkracht te vergroten; is 
zeer ingenomen met het feit dat in de 
mededeling van de Commissie de 
noodzaak wordt onderstreept om een 
koolstof- en biodiversiteitsbenadering met 
elkaar te verbinden om van 
koolstoflandbouw een succesvol model te 
maken;

Or. en

Amendement 243
Alexander Bernhuber, Christine Schneider, Peter Jahr

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. is van mening dat 
koolstoflandbouw een nieuw bedrijfsmodel 
kan zijn dat aanvullend en vrijwillig moet 
zijn en dat gericht is op het opschalen van 
klimaatmitigatie door landbouwers te 
betalen om klimaatvriendelijke landbouw- 
of bosbeheerpraktijken toe te passen, door 
het potentieel van blauwe 
koolstofecosystemen te benutten en door 
het industriële gebruik van voor 
verschillende doeleinden vastgelegde 

9. is van mening dat 
koolstoflandbouw een nieuw bedrijfsmodel 
kan zijn dat aanvullend en vrijwillig moet 
zijn en dat gericht is op het opschalen van 
klimaatmitigatie door landbouwers te 
betalen om klimaatvriendelijke landbouw- 
of bosbeheerpraktijken toe te passen, door 
het potentieel van blauwe en groene 
koolstofecosystemen te benutten en door 
het industriële gebruik van voor 
verschillende doeleinden vastgelegde 
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koolstof te stroomlijnen; koolstof te stroomlijnen; verzoekt de 
Commissie daarom haar definitie van 
koolstoflandbouwpraktijken uit te breiden 
tot mitigatiemaatregelen voor 
landbouwbedrijven, naast maatregelen 
voor vastlegging in het veld;

Or. en

Amendement 244
Dan-Ştefan Motreanu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. is van mening dat 
koolstoflandbouw een nieuw bedrijfsmodel 
kan zijn dat aanvullend en vrijwillig moet 
zijn en dat gericht is op het opschalen van 
klimaatmitigatie door landbouwers te 
betalen om klimaatvriendelijke landbouw- 
of bosbeheerpraktijken toe te passen, door 
het potentieel van blauwe 
koolstofecosystemen te benutten en door 
het industriële gebruik van voor 
verschillende doeleinden vastgelegde 
koolstof te stroomlijnen;

9. is van mening dat 
koolstoflandbouw een nieuw bedrijfsmodel 
kan zijn dat aanvullend en vrijwillig moet 
zijn en dat gericht is op het opschalen van 
klimaatmitigatie door landbouwers 
financieel te belonen om 
klimaatvriendelijke landbouw- of 
bosbeheerpraktijken toe te passen, door het 
potentieel van blauwe koolstofecosystemen 
te benutten en door het industriële gebruik 
van voor verschillende doeleinden 
vastgelegde koolstof te stroomlijnen; 
benadrukt dat de financiële stimulansen 
afkomstig moeten zijn uit publieke en 
private bronnen en dat de nieuwe 
bedrijfsmodellen vrijwillig en financieel 
aantrekkelijk moeten zijn voor 
landbouwers en boseigenaren;

Or. en

Amendement 245
Norbert Lins, Marlene Mortler, Alexander Bernhuber, Jens Gieseke, Christine 
Schneider

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9
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Ontwerpresolutie Amendement

9. is van mening dat 
koolstoflandbouw een nieuw bedrijfsmodel 
kan zijn dat aanvullend en vrijwillig moet 
zijn en dat gericht is op het opschalen van 
klimaatmitigatie door landbouwers te 
betalen om klimaatvriendelijke landbouw- 
of bosbeheerpraktijken toe te passen, door 
het potentieel van blauwe 
koolstofecosystemen te benutten en door 
het industriële gebruik van voor 
verschillende doeleinden vastgelegde 
koolstof te stroomlijnen;

9. is van mening dat 
koolstoflandbouw een nieuw bedrijfsmodel 
kan zijn dat dat gebaseerd is op een 
marktgebaseerde oplossing met bijdragen 
van programma’s voor koolstoflandbouw 
op de particuliere markt en aanvullend en 
vrijwillig moet zijn en dat gericht is op het 
opschalen van klimaatmitigatie door 
landbouwers te betalen om 
klimaatvriendelijke landbouw- of 
bosbeheerpraktijken toe te passen, door het 
potentieel van blauwe koolstofecosystemen 
te benutten en door het industriële gebruik 
van voor verschillende doeleinden 
vastgelegde koolstof te stroomlijnen;

Or. en

Amendement 246
Danilo Oscar Lancini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. is van mening dat 
koolstoflandbouw een nieuw bedrijfsmodel 
kan zijn dat aanvullend en vrijwillig moet 
zijn en dat gericht is op het opschalen van 
klimaatmitigatie door landbouwers te 
betalen om klimaatvriendelijke landbouw- 
of bosbeheerpraktijken toe te passen, door 
het potentieel van blauwe 
koolstofecosystemen te benutten en door 
het industriële gebruik van voor 
verschillende doeleinden vastgelegde 
koolstof te stroomlijnen;

9. is van mening dat 
koolstoflandbouw een nieuw bedrijfsmodel 
kan zijn dat aanvullend en vrijwillig moet 
zijn en dat gericht is op het opschalen van 
klimaatmitigatie door landbouwers eerlijk 
te compenseren om klimaatvriendelijke 
landbouw- of bosbeheerpraktijken toe te 
passen, door het potentieel van blauwe 
koolstofecosystemen te benutten en door 
het industriële gebruik van voor 
verschillende doeleinden vastgelegde 
koolstof te stroomlijnen; benadrukt de 
noodzaak om het scala aan erkende 
koolstoflandbouwpraktijken uit te 
breiden;

Or. it
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Amendement 247
Asger Christensen, Ulrike Müller

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. is van mening dat 
koolstoflandbouw een nieuw bedrijfsmodel 
kan zijn dat aanvullend en vrijwillig moet 
zijn en dat gericht is op het opschalen van 
klimaatmitigatie door landbouwers te 
betalen om klimaatvriendelijke landbouw- 
of bosbeheerpraktijken toe te passen, door 
het potentieel van blauwe 
koolstofecosystemen te benutten en door 
het industriële gebruik van voor 
verschillende doeleinden vastgelegde 
koolstof te stroomlijnen;

9. Is van mening dat 
koolstoflandbouw een nieuw bedrijfsmodel 
moet zijn dat aanvullend en vrijwillig moet 
zijn en dat gericht is op het opschalen van 
klimaatmitigatie door landbouwers te 
betalen om klimaatvriendelijke landbouw- 
of bosbeheerpraktijken toe te passen;

Or. en

Amendement 248
Antoni Comín i Oliveres

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. is van mening dat 
koolstoflandbouw een nieuw bedrijfsmodel 
kan zijn dat aanvullend en vrijwillig moet 
zijn en dat gericht is op het opschalen van 
klimaatmitigatie door landbouwers te 
betalen om klimaatvriendelijke landbouw- 
of bosbeheerpraktijken toe te passen, door 
het potentieel van blauwe 
koolstofecosystemen te benutten en door 
het industriële gebruik van voor 
verschillende doeleinden vastgelegde 
koolstof te stroomlijnen;

9. is van mening dat 
koolstoflandbouw een nieuw bedrijfsmodel 
kan zijn waarmee rekening moet worden 
gehouden binnen het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid en dat gericht is op het 
opschalen van klimaatmitigatie door 
landbouwers te betalen om 
klimaatvriendelijke landbouw- of 
bosbeheerpraktijken toe te passen, door het 
potentieel van blauwe koolstofecosystemen 
te benutten en door het industriële gebruik 
van voor verschillende doeleinden 
vastgelegde koolstof te stroomlijnen;

Or. en
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Amendement 249
Nicola Procaccini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. is van mening dat 
koolstoflandbouw een nieuw bedrijfsmodel 
kan zijn dat aanvullend en vrijwillig moet 
zijn en dat gericht is op het opschalen van 
klimaatmitigatie door landbouwers te 
betalen om klimaatvriendelijke landbouw- 
of bosbeheerpraktijken toe te passen, door 
het potentieel van blauwe 
koolstofecosystemen te benutten en door 
het industriële gebruik van voor 
verschillende doeleinden vastgelegde 
koolstof te stroomlijnen;

9. is van mening dat 
koolstoflandbouw een nieuw bedrijfsmodel 
kan zijn dat aanvullend en vrijwillig moet 
zijn en dat gericht is op het opschalen van 
klimaatmitigatie door landbouwers en 
boseigenaren te vergoeden die bijkomende 
nevenvoordelen voor het milieu creëren, 
door het potentieel van blauwe 
koolstofecosystemen te benutten en door 
het industriële gebruik van voor 
verschillende doeleinden vastgelegde 
koolstof te stroomlijnen; onderstreept de 
noodzaak om het scala aan erkende 
koolstoflandbouwpraktijken uit te 
breiden;

Or. en

Amendement 250
Romana Jerković, Delara Burkhardt, Milan Brglez, Robert Hajšel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. is van mening dat 
koolstoflandbouw een nieuw bedrijfsmodel 
kan zijn dat aanvullend en vrijwillig moet 
zijn en dat gericht is op het opschalen van 
klimaatmitigatie door landbouwers te 
betalen om klimaatvriendelijke landbouw- 
of bosbeheerpraktijken toe te passen, door 
het potentieel van blauwe 
koolstofecosystemen te benutten en door 
het industriële gebruik van voor 
verschillende doeleinden vastgelegde 

9. Is van mening dat 
koolstoflandbouw een nieuw groen 
bedrijfsmodel moet zijn dat duurzame 
landbeheerpraktijken beloont die gericht 
zijn op het opschalen van klimaatmitigatie 
en landbouwers stimuleert om 
klimaatvriendelijke landbouw- of 
bosbeheerpraktijken toe te passen;
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koolstof te stroomlijnen;

Or. en


