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Amendement 1
Stéphane Bijoux, Sandro Gozi, Laurence Farreng, Irène Tolleret, Katalin Cseh

Ontwerpresolutie
Visum 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien artikel 349 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie zoals uitgelegd door het Hof van 
Justitie in zijn arrest Mayotte van 
15 december 2015 (zaken C-132/14 tot en 
met C-136/14) waarin wordt voorzien in 
de mogelijkheid specifieke en afwijkende 
maatregelen te treffen voor de 
ultraperifere gebieden van de Europese 
Unie,

Or. fr

Amendement 2
Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels
namens de Linkse Fractie – GUE/NGL

Ontwerpresolutie
Visum 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het speciaal verslag van de 
Intergouvernementele Werkgroep inzake 
klimaatverandering (IPCC) over de 
opwarming van de aarde met 1,5 °C, het 
vijfde evaluatierapport (AR5) van de 
werkgroep en het bijbehorende 
samenvattend verslag, het speciaal verslag 
van de IPCC over de klimaatverandering 
en de bodem en het speciaal verslag van 
de IPCC over de oceanen en de cryosfeer 
in een veranderend klimaat,

Or. en
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Amendement 3
Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels
namens de Linkse Fractie – GUE/NGL

Ontwerpresolutie
Visum 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het Algemeen 
milieuactieprogramma voor de Europese 
Unie voor de periode tot en met 2020, 
getiteld “Goed leven, binnen de grenzen 
van onze planeet”, het voorstel van de 
Commissie voor het Algemeen 
milieuactieprogramma voor de Europese 
Unie voor de periode tot en met 2030 en 
haar visie tot 2050,

Or. en

Amendement 4
Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels
namens de Linkse Fractie – GUE/NGL

Ontwerpresolutie
Visum 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de mededeling van de 
Commissie van 5 maart 2020 over de 
EU-gendergelijkheidsstrategie voor 2020-
2025 (COM(2020)0152),

Or. en

Amendement 5
Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels
namens de Linkse Fractie – GUE/NGL

Ontwerpresolutie
Visum 6 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 9 januari 
2020 over de 15e bijeenkomst van de 
Conferentie van de partijen bij het 
Verdrag inzake biologische diversiteit 
(COP15)1 bis,
_________________
1 bis Aangenomen teksten, 
P9_TA(2020)0015.

Or. en

Amendement 6
Daniel Buda

Ontwerpresolutie
Visum 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het Verdrag van de 
Verenigde Naties inzake biologische 
diversiteit,

Or. ro

Amendement 7
Daniel Buda

Ontwerpresolutie
Visum 7 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de conclusies van de 
Europees Raad van 11 december 2020 
over klimaatverandering,

Or. ro

Amendement 8
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Stéphane Bijoux, Sandro Gozi, Susana Solís Pérez, Irène Tolleret, Mauri Pekkarinen, 
Laurence Farreng, Ondřej Knotek, Katalin Cseh

Ontwerpresolutie
Visum 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het voorstel van de 
Commissie voor een verordening van het 
Europees Parlement en de Raad van 
29 mei 2020 tot vaststelling van het 
InvestEU-programma (COM(2020)0403),

Or. fr

Amendement 9
Tonino Picula, Josianne Cutajar, Constanze Krehl

Ontwerpresolutie
Visum 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de Indicator Assessment 
van het Europees Milieuagentschap, 
getiteld “Economic losses from climate-
related extremes in Europe”, gepubliceerd 
op 20 december 2020,

Or. en

Amendement 10
Caroline Roose, Bronis Ropė
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Visum 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het verslag van de 
Commissie regionale ontwikkeling over 
het cohesiebeleid en de circulaire 
economie (2017/2211(INI)),
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Or. en

Amendement 11
Stéphane Bijoux, Sandro Gozi, Susana Solís Pérez, Laurence Farreng, Irène Tolleret, 
Mauri Pekkarinen, Ondřej Knotek, Katalin Cseh

Ontwerpresolutie
Visum 17 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het voorstel van de 
Commissie voor een verordening van het 
Europees Parlement en de Raad van 
28 mei 2020 betreffende de leenfaciliteit 
voor de overheidssector in het kader van 
het mechanisme voor een rechtvaardige 
transitie (COM (2020)0453),

Or. fr

Amendement 12
Daniel Buda

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de 
klimaatverandering een uitdaging is die 
grenzen overschrijdt en onmiddellijke en 
ambitieuze maatregelen op Unie-, 
nationaal, regionaal en lokaal niveau 
vereist om de opwarming van de aarde te 
beperken tot 1,5 °C boven het pre-
industriële niveau en biodiversiteitsverlies 
op grote schaal te voorkomen;

A. overwegende dat de 
klimaatverandering een uitdaging is die 
grenzen overschrijdt en onmiddellijke en 
ambitieuze maatregelen op Unie-, 
nationaal, regionaal en lokaal niveau 
vereist om de opwarming van de aarde te 
beperken tot 1,5 °C boven het pre-
industriële niveau en biodiversiteitsverlies 
op grote schaal te voorkomen; 
overwegende dat dringende maatregelen 
noodzakelijk zijn om de gemiddelde 
wereldwijde temperatuurstijging te 
beperken tot hooguit 2 ºC boven het pre-
industriële niveau, aangezien elk verlies 
van biodiversiteit een grote impact zal 
hebben op de kwaliteit van de 



PE663.150v01-00 8/109 AM\1221872NL.docx

NL

landbouwproductie;

Or. ro

Amendement 13
Stéphane Bijoux, Sandro Gozi, Susana Solís Pérez, Laurence Farreng, Irène Tolleret, 
Mauri Pekkarinen, Katalin Cseh

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de 
klimaatverandering een uitdaging is die 
grenzen overschrijdt en onmiddellijke en 
ambitieuze maatregelen op Unie-, 
nationaal, regionaal en lokaal niveau 
vereist om de opwarming van de aarde te 
beperken tot 1,5 °C boven het pre-
industriële niveau en biodiversiteitsverlies 
op grote schaal te voorkomen;

A. overwegende dat de 
klimaatverandering een uitdaging is die 
grenzen overschrijdt en onmiddellijke en 
ambitieuze maatregelen op mondiaal en 
Europees niveau alsmede op nationaal, 
regionaal en lokaal niveau vereist om de 
opwarming van de aarde te beperken tot 
1,5 °C boven het pre-industriële niveau en 
biodiversiteitsverlies op grote schaal te 
voorkomen;

Or. fr

Amendement 14
André Rougé

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de 
klimaatverandering een uitdaging is die 
grenzen overschrijdt en onmiddellijke en 
ambitieuze maatregelen op Unie-, 
nationaal, regionaal en lokaal niveau 
vereist om de opwarming van de aarde te 
beperken tot 1,5 °C boven het pre-
industriële niveau en biodiversiteitsverlies 
op grote schaal te voorkomen;

A. overwegende dat de 
klimaatverandering een uitdaging is die 
grenzen overschrijdt en onmiddellijke en 
ambitieuze maatregelen op Unieniveau 
alsmede op het niveau van de soevereine 
lidstaten vereist om de opwarming van de 
aarde te beperken tot 1,5 °C boven het pre-
industriële niveau en biodiversiteitsverlies 
op grote schaal te voorkomen;

Or. fr
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Amendement 15
Mircea-Gheorghe Hava

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de 
klimaatverandering een uitdaging is die 
grenzen overschrijdt en onmiddellijke en 
ambitieuze maatregelen op Unie-, 
nationaal, regionaal en lokaal niveau 
vereist om de opwarming van de aarde te 
beperken tot 1,5 °C boven het pre-
industriële niveau en biodiversiteitsverlies 
op grote schaal te voorkomen;

A. overwegende dat de 
klimaatverandering een uitdaging is die 
grenzen overschrijdt en onmiddellijke en 
ambitieuze maatregelen op alle niveaus 
vereist om de opwarming van de aarde te 
beperken tot 1,5 °C boven het pre-
industriële niveau en biodiversiteitsverlies 
op grote schaal te voorkomen;

Or. en

Amendement 16
Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels
namens de Linkse Fractie – GUE/NGL

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat het 
Interinstitutioneel Akkoord van 
16 december 20201 bis voorziet in een 
algemene doelstelling dat ten minste 30 % 
van het totale bedrag van de algemene 
begroting van de Unie en de uitgaven voor 
het herstelinstrument voor de Europese 
Unie wordt besteed ter ondersteuning van 
de klimaatdoelstellingen, en in een nieuw 
jaarlijks biodiversiteitsstreefcijfer van 
7,5 % vanaf 2024, met het oog op het 
bereiken van 10 % in 2026 en 2027;
_________________
1 bis Interinstitutioneel Akkoord van 
16 december 2020 tussen het Europees 
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Parlement, de Raad van de Europese Unie 
en de Europese Commissie betreffende 
begrotingsdiscipline, samenwerking in 
begrotingszaken en goed financieel 
beheer, alsmede betreffende nieuwe eigen 
middelen, met inbegrip van een 
routekaart voor de invoering van nieuwe 
eigen middelen (PB L 433I van 
22.12.2020, blz. 28).

Or. en

Amendement 17
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat uit recente 
studies blijkt dat het 
aardopwarmingsvermogen (Global 
Warming Potential, GWP) van fossiel 
aardgas (methaan – CH4) aanzienlijk 
hoger is dan eerder werd aangenomen;

Schrappen

Or. pl

Amendement 18
Tonino Picula, Josianne Cutajar

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat het Europees 
Milieuagentschap raamt dat 
klimaatgerelateerde extremen tussen 1980 
en 2019 economische verliezen hebben 
veroorzaakt ter waarde van naar schatting 
446 miljard EUR in lidstaten van de EER; 
overwegende dat dit gelijk is aan 
11,1 miljard EUR per jaar en dat de 
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cumulatieve verliezen met correctie voor 
inflatie gelijk zijn aan nagenoeg 3 % van 
het bbp van de geanalyseerde landen;

Or. en

Amendement 19
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat voor veel 
lidstaten het tijdelijke gebruik van 
energiebronnen op basis van aardgas van 
essentieel belang zou kunnen zijn voor het 
bereiken van een eerlijke energietransitie 
die niet schadelijk is voor de samenleving 
en die niemand achterlaat;

Or. pl

Amendement 20
Daniel Buda

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de opwarming 
van de aarde tot 1,5 °C boven het pre-
industriële niveau kan oplopen vanaf de 
programmeringsperiode 2021-2027 van het 
cohesiebeleid, zodat onmiddellijke actie 
vereist is om de noodsituatie op 
klimaatgebied aan te pakken;

C. overwegende dat de opwarming 
van de aarde tot 1,5 °C boven het pre-
industriële niveau kan oplopen vanaf de 
programmeringsperiode 2021-2027 van het 
cohesiebeleid, zodat onmiddellijke actie 
vereist is om de noodsituatie op 
klimaatgebied aan te pakken, 
overeenkomstig het EU-beleid inzake het 
terugdringen van broeikasgasemissies: de 
Europese Green Deal, de Agenda 2030 
voor duurzame ontwikkeling van de VN, 
de Overeenkomst van Parijs;
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Or. ro

Amendement 21
Mircea-Gheorghe Hava

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de opwarming 
van de aarde tot 1,5 °C boven het pre-
industriële niveau kan oplopen vanaf de 
programmeringsperiode 2021-2027 van het 
cohesiebeleid, zodat onmiddellijke actie 
vereist is om de noodsituatie op 
klimaatgebied aan te pakken;

C. overwegende dat de opwarming 
van de aarde tot 1,5 °C boven het pre-
industriële niveau kan oplopen tijdens de 
huidige programmeringsperiode, zodat 
onmiddellijke actie vereist is om de 
noodsituatie op klimaatgebied aan te 
pakken;

Or. en

Amendement 22
Daniel Buda

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat de transitie naar 
een klimaatneutrale economie zowel een 
grote kans als een uitdaging vormt voor de 
Unie en haar lidstaten, regio’s, steden, 
lokale gemeenschappen en burgers;

D. overwegende dat de transitie naar 
een klimaatneutrale economie zowel een 
grote kans als een uitdaging vormt voor de 
Unie en haar lidstaten, regio’s, steden, 
lokale gemeenschappen en burgers; 
overwegende dat voor het halen van deze 
doelstelling een algehele transitie van de 
Europese maatschappij en economie 
noodzakelijk is, aangezien sommige 
sectoren een onomkeerbare vermindering 
van de productie zullen ondervinden die 
gepaard zal gaan met banenverlies in 
economische activiteiten die gebaseerd 
zijn op de productie en het gebruik van 
fossiele brandstoffen, terwijl andere 
sectoren technologische alternatieven 
zullen vinden;
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Or. ro

Amendement 23
Isabel Benjumea Benjumea

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat de transitie naar 
een klimaatneutrale economie zowel een 
grote kans als een uitdaging vormt voor de 
Unie en haar lidstaten, regio’s, steden, 
lokale gemeenschappen en burgers;

D. overwegende dat de transitie naar 
een klimaatneutrale economie zowel een 
grote kans als een uitdaging vormt voor de 
Unie en haar lidstaten, regio’s, steden, 
lokale gemeenschappen, burgers en 
industrie; overwegende dat er een 
evenwicht moet worden gevonden tussen 
het halen van ambitieuze 
klimaatdoelstellingen en het vermijden 
van economische schade aan ons 
industrieel weefsel en bedrijfsleven, zodat 
er geen banen verloren gaan en geen 
schade aan bepaalde regio’s en hun 
burgers wordt toegebracht;

Or. es

Amendement 24
Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels
namens de Linkse Fractie – GUE/NGL

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat de transitie naar 
een klimaatneutrale economie zowel een 
grote kans als een uitdaging vormt voor de 
Unie en haar lidstaten, regio’s, steden, 
lokale gemeenschappen en burgers;

D. overwegende dat de transitie naar 
een klimaatneutrale economie uiterlijk in 
2050 zowel een grote kans als een 
uitdaging vormt voor de Unie en haar 
lidstaten, regio’s, steden, werknemers, 
bedrijven, lokale gemeenschappen en 
mensen;

Or. en
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Amendement 25
André Rougé

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat de transitie naar 
een klimaatneutrale economie zowel een 
grote kans als een uitdaging vormt voor de 
Unie en haar lidstaten, regio’s, steden, 
lokale gemeenschappen en burgers;

D. overwegende dat de transitie naar 
een klimaatneutrale economie zowel een 
grote kans als een uitdaging vormt voor de 
Unie en haar soevereine lidstaten, regio’s, 
steden, lokale gemeenschappen en burgers;

Or. fr

Amendement 26
Tonino Picula, Josianne Cutajar, Cristina Maestre Martín De Almagro

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat eilanden, en met 
name kleine eilanden, de EU-gebieden 
zijn die het sterkst zijn blootgesteld aan en 
het kwetsbaarst zijn voor de gevolgen van 
de klimaatverandering en dat zij tijdens de 
transitie met specifieke en bijkomende 
uitdagingen en kosten worden 
geconfronteerd;

Or. en

Amendement 27
Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels
namens de Linkse Fractie – GUE/NGL

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement
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D bis. overwegende dat de 
klimaatverandering en de vele gevolgen 
daarvan zich op verschillende manieren, 
in verschillende mate en in verschillende 
tijdsbestekken zullen laten gevoelen in de 
Europese regio’s;

Or. en

Amendement 28
Tonino Picula, Josianne Cutajar, Constanze Krehl, Cristina Maestre Martín De 
Almagro, Erik Bergkvist

Ontwerpresolutie
Overweging D ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D ter. overwegende dat duurzaamheid 
moet worden beschouwd als een 
evenwichtige aanpak die duurzame groei, 
sociale vooruitgang en het milieu 
samenbrengt;

Or. en

Amendement 29
André Rougé

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat het cohesiebeleid 
niet alleen investeringsmogelijkheden biedt 
om te reageren op lokale en regionale 
behoeften via de Europese structuur- en 
investeringsfondsen (ESI-fondsen), maar 
ook voorziet in een geïntegreerd 
beleidskader om ontwikkelingsverschillen 
tussen de Europese regio’s te verkleinen 
en hen te helpen de vele uitdagingen voor 
hun ontwikkeling aan te pakken, onder 
meer door middel van milieubescherming 

E. overwegende dat het cohesiebeleid 
niet alleen investeringsmogelijkheden biedt 
om te reageren op lokale en regionale 
behoeften van de soevereine lidstaten via 
de Europese structuur- en 
investeringsfondsen (ESI-fondsen), maar 
ook voorziet in een geïntegreerd 
beleidskader om ontwikkelingsverschillen 
tussen de regio’s van de soevereine 
lidstaten van de Unie te verkleinen en hen 
te helpen de vele uitdagingen voor hun 
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en duurzame ontwikkeling; ontwikkeling aan te pakken, onder meer 
door middel van milieubescherming en 
duurzame ontwikkeling;

Or. fr

Amendement 30
Isabel Benjumea Benjumea

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat het cohesiebeleid 
niet alleen investeringsmogelijkheden biedt 
om te reageren op lokale en regionale 
behoeften via de Europese structuur- en 
investeringsfondsen (ESI-fondsen), maar 
ook voorziet in een geïntegreerd 
beleidskader om ontwikkelingsverschillen 
tussen de Europese regio’s te verkleinen en 
hen te helpen de vele uitdagingen voor hun 
ontwikkeling aan te pakken, onder meer 
door middel van milieubescherming en 
duurzame ontwikkeling;

E. overwegende dat het cohesiebeleid 
niet alleen investeringsmogelijkheden biedt 
om te reageren op lokale en regionale 
behoeften via de Europese structuur- en 
investeringsfondsen (ESI-fondsen), maar 
ook voorziet in een geïntegreerd 
beleidskader om ontwikkelingsverschillen 
tussen de Europese regio’s te verkleinen en 
hen te helpen de vele uitdagingen voor hun 
ontwikkeling aan te pakken, onder meer 
door middel van milieubescherming, betere 
werkgelegenheid en duurzame 
ontwikkeling;

Or. es

Amendement 31
Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels
namens de Linkse Fractie – GUE/NGL

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat het cohesiebeleid 
niet alleen investeringsmogelijkheden biedt 
om te reageren op lokale en regionale 
behoeften via de Europese structuur- en 
investeringsfondsen (ESI-fondsen), maar 
ook voorziet in een geïntegreerd 

E. overwegende dat het cohesiebeleid 
niet alleen investeringsmogelijkheden biedt 
om te reageren op lokale en regionale 
behoeften via de Europese structuur- en 
investeringsfondsen (ESI-fondsen), maar 
ook voorziet in een geïntegreerd 
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beleidskader om ontwikkelingsverschillen 
tussen de Europese regio’s te verkleinen en 
hen te helpen de vele uitdagingen voor hun 
ontwikkeling aan te pakken, onder meer 
door middel van milieubescherming en 
duurzame ontwikkeling;

beleidskader om ontwikkelingsverschillen 
tussen de Europese regio’s te verkleinen en 
hen te helpen de vele uitdagingen voor hun 
ontwikkeling aan te pakken, onder meer 
door middel van milieubescherming en 
eerlijke, inclusieve en duurzame 
ontwikkeling;

Or. en

Amendement 32
Daniel Buda

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat de economische, 
sociale en territoriale ongelijkheden die het 
cohesiebeleid in de eerste plaats beoogt aan 
te pakken, ook door de klimaatverandering 
en de gevolgen daarvan op lange termijn 
kunnen worden verergerd;

F. overwegende dat de economische, 
sociale en territoriale ongelijkheden die het 
cohesiebeleid in de eerste plaats beoogt aan 
te pakken, ook door de klimaatverandering 
en de gevolgen daarvan op lange termijn 
kunnen worden verergerd; overwegende 
dat alle Europese regio’s kwetsbaar zijn 
voor klimaatverandering, maar sommige 
ernstigere gevolgen zullen ondervinden 
dan andere, en dat het beheer van de 
transitie zal leiden tot aanzienlijke 
structurele veranderingen; overwegende 
dat burgers en arbeiders op verschillende 
manieren zullen worden getroffen en dat 
niet alle landen op dezelfde manier zullen 
worden getroffen of adequaat kunnen 
reageren;

Or. ro

Amendement 33
Stéphane Bijoux, Mauri Pekkarinen, Katalin Cseh

Ontwerpresolutie
Overweging F
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Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat de economische, 
sociale en territoriale ongelijkheden die het 
cohesiebeleid in de eerste plaats beoogt aan 
te pakken, ook door de klimaatverandering 
en de gevolgen daarvan op lange termijn 
kunnen worden verergerd;

F. overwegende dat de economische, 
sociale en territoriale ongelijkheden die het 
cohesiebeleid in de eerste plaats beoogt aan 
te pakken, ook door de klimaatverandering 
en de gevolgen daarvan op lange termijn 
kunnen worden verergerd; overwegende 
dat de klimaatbeleidsmaatregelen van de 
EU de doelstellingen van het 
cohesiebeleid van de EU moeten 
ondersteunen; 

Or. en

Amendement 34
André Rougé

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat de economische, 
sociale en territoriale ongelijkheden die het 
cohesiebeleid in de eerste plaats beoogt aan 
te pakken, ook door de 
klimaatverandering en de gevolgen 
daarvan op lange termijn kunnen worden 
verergerd;

F. overwegende dat de economische, 
sociale en territoriale ongelijkheden die het 
cohesiebeleid in de eerste plaats beoogt aan 
te pakken, doeltreffend moeten worden 
weggenomen door optimaal gebruik te 
maken van de mogelijkheden die 
innovatie op het gebied van klimaat en 
milieu biedt;

Or. fr

Amendement 35
Mircea-Gheorghe Hava

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat de economische, 
sociale en territoriale ongelijkheden die het 
cohesiebeleid in de eerste plaats beoogt aan 

F. overwegende dat de economische, 
sociale en territoriale ongelijkheden die het 
cohesiebeleid in de eerste plaats beoogt aan 
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te pakken, ook door de klimaatverandering 
en de gevolgen daarvan op lange termijn 
kunnen worden verergerd;

te pakken, ook door de klimaatverandering 
en de gevolgen daarvan op lange termijn 
kunnen worden beïnvloed;

Or. en

Amendement 36
Tonino Picula, Josianne Cutajar, Constanze Krehl

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat het cohesiebeleid 
van essentieel belang is voor de 
ondersteuning van minder ontwikkelde 
regio’s of gebieden die te kampen hebben 
met natuurlijke en geografische nadelen, 
en die vaak als eerste de gevolgen van de 
klimaatverandering ondergaan en over 
minder middelen beschikken om daar iets 
aan te doen;

Or. en

Amendement 37
Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels
namens de Linkse Fractie – GUE/NGL

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat vrouwen en 
mannen niet in dezelfde mate worden 
getroffen door het groene beleid waarmee 
de klimaatverandering wordt aangepakt; 
overwegende dat dit ook geldt voor 
kwetsbare en gemarginaliseerde groepen;

Or. en
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Amendement 38
Tonino Picula, Josianne Cutajar, Constanze Krehl, Cristina Maestre Martín De 
Almagro, Erik Bergkvist

Ontwerpresolutie
Overweging F ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F ter. overwegende dat het cohesiebeleid 
een cruciaal instrument is voor de 
verwezenlijking van een eerlijke transitie 
naar een klimaatneutrale economie die 
niemand aan zijn lot overlaat;

Or. en

Amendement 39
Daniel Buda

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat de lokale en 
regionale overheden belangrijke actoren 
zijn om het cohesiebeleid doeltreffend uit 
te voeren en een doeltreffend antwoord te 
bieden op de urgente dreiging van de 
klimaatverandering;

G. overwegende dat de lokale en 
regionale overheden belangrijke actoren 
zijn om het cohesiebeleid doeltreffend uit 
te voeren en een doeltreffend antwoord te 
bieden op de urgente dreiging van de 
klimaatverandering; overwegende dat het 
daarom van cruciaal belang is om 
mechanismen op te zetten zoals het 
Burgemeestersconvenant voor klimaat en 
energie, met als doel lokale en regionale 
overheden die verantwoordelijk zijn voor 
de uitvoering van de klimaat- en 
energiedoelstellingen van de EU bij 
elkaar te brengen;

Or. ro

Amendement 40
Mircea-Gheorghe Hava
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Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat de lokale en 
regionale overheden belangrijke actoren 
zijn om het cohesiebeleid doeltreffend uit 
te voeren en een doeltreffend antwoord te 
bieden op de urgente dreiging van de 
klimaatverandering;

G. overwegende dat de lokale en 
regionale overheden, maar ook andere 
relevante belanghebbenden, belangrijke 
actoren zijn om het cohesiebeleid uit te 
voeren en een doeltreffend antwoord te 
bieden op verschillende crises zoals de 
klimaatcrisis, de biodiversiteitscrisis, 
alsook de gezondheids-, sociale en 
economische crisis in verband met de 
COVID-19-pandemie;

Or. en

Amendement 41
Franc Bogovič

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat de lokale en 
regionale overheden belangrijke actoren 
zijn om het cohesiebeleid doeltreffend uit 
te voeren en een doeltreffend antwoord te 
bieden op de urgente dreiging van de 
klimaatverandering;

G. overwegende dat de lokale en 
regionale overheden belangrijke actoren 
zijn om het cohesiebeleid doeltreffend uit 
te voeren en een doeltreffend antwoord te 
bieden op de urgente dreiging van de 
klimaatverandering; overwegende dat zij 
verantwoordelijk zijn voor een derde van 
de overheidsuitgaven en voor twee derde 
van de overheidsinvesteringen;

Or. en

Amendement 42
André Rougé

Ontwerpresolutie
Overweging G
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Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat de lokale en 
regionale overheden belangrijke actoren 
zijn om het cohesiebeleid doeltreffend uit 
te voeren en een doeltreffend antwoord te 
bieden op de urgente dreiging van de 
klimaatverandering;

G. overwegende dat de lokale en 
regionale overheden van de soevereine 
lidstaten belangrijke actoren zijn om het 
cohesiebeleid doeltreffend uit te voeren en 
een doeltreffend antwoord te bieden op de 
urgente dreiging van de 
klimaatverandering;

Or. fr

Amendement 43
Tonino Picula, Josianne Cutajar, Cristina Maestre Martín De Almagro

Ontwerpresolutie
Overweging G bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G bis. overwegende dat een verhoging 
met 1,5 °C het maximum is dat de planeet 
kan verdragen; overwegende dat, als de 
temperaturen na 2030 verder stijgen, de 
wereld te maken zal krijgen met nog meer 
droogte, overstromingen, extreme hitte en 
armoede voor honderden miljoenen 
mensen en waarschijnlijk met het 
verdwijnen van de meest kwetsbare 
bevolkingsgroepen – en in het ergste geval 
met het uitsterven van de mensheid in 
haar geheel zoals wordt opgemerkt in het 
interinstitutionele EU-verslag 
“Challenges and Choices for Europe”;

Or. en

Amendement 44
Mircea-Gheorghe Hava

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement
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H. overwegende dat de klimaatcrisis 
nauw samenhangt met andere crises, 
zoals de biodiversiteitscrisis en de 
COVID-19-pandemie;

Schrappen

Or. en

Amendement 45
Isabel Benjumea Benjumea

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat de klimaatcrisis 
nauw samenhangt met andere crises, zoals 
de biodiversiteitscrisis en de COVID-19-
pandemie;

H. overwegende dat de klimaatcrisis 
nauw samenhangt met andere crises, zoals 
de biodiversiteitscrisis en de COVID-19-
pandemie, dat elk van die crises anders 
moet worden behandeld, waarbij de 
laatste onmiddellijke gevolgen heeft voor 
de gezondheid, de economie, de 
werkgelegenheid en de samenleving, en 
bijgevolg dringend moet worden 
aangepakt;

Or. es

Amendement 46
Mathilde Androuët

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat de klimaatcrisis 
nauw samenhangt met andere crises, zoals 
de biodiversiteitscrisis en de COVID-19-
pandemie;

H. overwegende dat de 
klimaatuitdagingen nauw samenhangen 
met de mondialisering van de handel en 
de buitensporige verstedelijking die zo de 
biodiversiteit en het specifieke ecologische 
evenwicht bedreigen;

Or. fr
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Amendement 47
André Rougé

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat de klimaatcrisis 
nauw samenhangt met andere crises, zoals 
de biodiversiteitscrisis en de COVID-19-
pandemie;

H. overwegende dat de klimaatcrisis 
nauw samenhangt met andere crises, zoals 
de biodiversiteitscrisis;

Or. fr

Amendement 48
Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels
namens de Linkse Fractie – GUE/NGL

Ontwerpresolutie
Overweging H bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H bis. overwegende dat het 
Solidariteitsfonds van de Europese Unie 
(SFEU) sinds de oprichting ervan in 2002 
bij meer dan 90 rampzalige 
gebeurtenissen is ingezet en meer dan 
5,5 miljard EUR heeft gemobiliseerd in 
23 lidstaten en één toetredingsland; 
overwegende dat in het kader van de 
EU-respons op de COVID-19-uitbraak het 
toepassingsgebied van het SFEU is 
uitgebreid tot ernstige noodsituaties op het 
gebied van de volksgezondheid en dat het 
maximumniveau van de voorschotten is 
verhoogd;

Or. en

Amendement 49
Isabel Benjumea Benjumea
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Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat bij de overgang 
naar een klimaatneutrale, duurzame en 
circulaire economie de burgers en alle 
geledingen van de samenleving moeten 
worden betrokken, met inbegrip van de 
lokale en regionale overheden, en dat deze 
overgang moet worden ondersteund door 
degelijke en inclusieve sociale maatregelen 
om te zorgen voor een eerlijke transitie die 
het behoud en de creatie van banen 
ondersteunt;

I. overwegende dat bij de overgang 
naar een klimaatneutrale, duurzame en 
circulaire economie de burgers en alle 
geledingen van de samenleving moeten 
worden betrokken, met inbegrip van de 
lokale en regionale overheden, en dat deze 
overgang moet worden ondersteund door 
degelijke en inclusieve sociale maatregelen 
om te zorgen voor een eerlijke transitie die 
het behoud en de creatie van banen 
ondersteunt door daadwerkelijke steun te 
verlenen aan degenen die wel degelijk 
welvaart kunnen genereren en banen 
kunnen scheppen, namelijk onze 
werkgevers en ondernemers;

Or. es

Amendement 50
Stéphane Bijoux, Sandro Gozi, Susana Solís Pérez, Laurence Farreng, Irène Tolleret, 
Ondřej Knotek, Mauri Pekkarinen, Katalin Cseh

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat bij de overgang 
naar een klimaatneutrale, duurzame en 
circulaire economie de burgers en alle 
geledingen van de samenleving moeten 
worden betrokken, met inbegrip van de 
lokale en regionale overheden, en dat deze 
overgang moet worden ondersteund door 
degelijke en inclusieve sociale maatregelen 
om te zorgen voor een eerlijke transitie die 
het behoud en de creatie van banen 
ondersteunt;

I. overwegende dat bij de overgang 
naar een klimaatneutrale, duurzame en 
circulaire economie alle actoren van de 
samenleving moeten worden betrokken – 
met name de particuliere sector, de sociale 
partners en de burgers, naast de gekozen 
vertegenwoordigers – , met inbegrip van 
de lokale en regionale overheden, en dat 
deze overgang moet worden ondersteund 
door inclusieve sociale maatregelen om te 
zorgen voor een eerlijke transitie die het 
behoud en de creatie van met name groene 
en blauwe banen ondersteunt;
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Or. fr

Amendement 51
Daniel Buda

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat bij de overgang 
naar een klimaatneutrale, duurzame en 
circulaire economie de burgers en alle 
geledingen van de samenleving moeten 
worden betrokken, met inbegrip van de 
lokale en regionale overheden, en dat deze 
overgang moet worden ondersteund door 
degelijke en inclusieve sociale maatregelen 
om te zorgen voor een eerlijke transitie die 
het behoud en de creatie van banen 
ondersteunt;

I. overwegende dat bij de overgang 
naar een klimaatneutrale, duurzame en 
circulaire economie de burgers en alle 
geledingen van de samenleving moeten 
worden betrokken, met inbegrip van de 
lokale en regionale overheden, en dat deze 
overgang moet worden ondersteund door 
degelijke en inclusieve sociale maatregelen 
om te zorgen voor een eerlijke en 
rechtvaardige transitie die het behoud en 
de creatie van banen ondersteunt;

Or. ro

Amendement 52
André Rougé

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat bij de overgang 
naar een klimaatneutrale, duurzame en 
circulaire economie de burgers en alle 
geledingen van de samenleving moeten 
worden betrokken, met inbegrip van de 
lokale en regionale overheden, en dat deze 
overgang moet worden ondersteund door 
degelijke en inclusieve sociale 
maatregelen om te zorgen voor een 
eerlijke transitie die het behoud en de 
creatie van banen ondersteunt;

I. overwegende dat bij de overgang 
naar een koolstofneutrale economie de 
burgers en alle geledingen van de 
samenleving moeten worden betrokken, 
met inbegrip van de lokale en regionale 
overheden van de soevereine lidstaten om 
te zorgen voor een eerlijke energietransitie 
die het behoud en de creatie van banen 
ondersteunt;

Or. fr
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Amendement 53
Mathilde Androuët

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat bij de overgang 
naar een klimaatneutrale, duurzame en 
circulaire economie de burgers en alle 
geledingen van de samenleving moeten 
worden betrokken, met inbegrip van de 
lokale en regionale overheden, en dat deze 
overgang moet worden ondersteund door 
degelijke en inclusieve sociale maatregelen 
om te zorgen voor een eerlijke transitie die 
het behoud en de creatie van banen 
ondersteunt;

I. overwegende dat bij de overgang 
naar een klimaatneutrale, duurzame en 
circulaire economie de burgers en alle 
geledingen van de samenleving moeten 
worden betrokken, met inbegrip van de 
nationale, lokale en regionale overheden, 
en dat deze overgang moet worden 
ondersteund door sociale maatregelen om 
te zorgen voor een eerlijke transitie die het 
behoud en de creatie van banen 
ondersteunt;

Or. fr

Amendement 54
Tonino Picula, Josianne Cutajar, Cristina Maestre Martín De Almagro

Ontwerpresolutie
Overweging I bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

I bis. overwegende dat eilanden, 
afgelegen en perifere regio’s een enorm 
potentieel hebben voor de productie van 
hernieuwbare energie en strategische 
laboratoria zijn voor de uitvoering van 
innovatieve beleidsmaatregelen en 
technische oplossingen waarmee de 
energietransitie kan worden gerealiseerd, 
CO2-emissies kunnen worden verminderd 
en de omschakeling naar een circulaire 
economie kan worden gestimuleerd;

Or. en
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Amendement 55
Tonino Picula

Ontwerpresolutie
Overweging I ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

I ter. overwegende dat de lidstaten 
nationale energie- en klimaatplannen 
hebben aangenomen en dat de regio’s 
dienovereenkomstig een regionaal plan 
voor emissiemitigatie en -adaptatie 
moeten indienen, dat kan dienen als 
traject naar klimaatneutraliteit;

Or. en

Amendement 56
Tonino Picula, Josianne Cutajar, Constanze Krehl, Cristina Maestre Martín De 
Almagro

Ontwerpresolutie
Overweging I quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

I quater. overwegende dat de 
transitie naar een klimaatneutrale 
economie in 2050 kan worden 
gerealiseerd door een combinatie van 
overheidsfinanciering op EU- en 
nationaal niveau en door het creëren van 
de juiste voorwaarden voor particuliere 
financiering;

Or. en

Amendement 57
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Ontwerpresolutie
Overweging J
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Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat energiebronnen 
op basis van fossiele brandstoffen de 
inspanningen om klimaatneutraliteit te 
realiseren, ondermijnen;

Schrappen

Or. pl

Amendement 58
Stéphane Bijoux, Sandro Gozi, Susana Solís Pérez, Laurence Farreng, Irène Tolleret, 
Katalin Cseh

Ontwerpresolutie
Overweging J

Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat energiebronnen 
op basis van fossiele brandstoffen de 
inspanningen om klimaatneutraliteit te 
realiseren, ondermijnen;

J. overwegende dat energiebronnen 
op basis van fossiele brandstoffen de 
inspanningen om klimaatneutraliteit te 
realiseren, ondermijnen; overwegende dat 
in dat opzicht het cohesiebeleid het 
“energie-efficiëntie eerst”-beginsel moet 
waarborgen dat de energievraag en -
voorziening doeltreffender beoogt te 
maken en in alle investeringen met 
betrekking tot energie in het kader van het 
cohesiebeleid moet worden toegepast en 
geëerbiedigd;

Or. fr

Amendement 59
Daniel Buda

Ontwerpresolutie
Overweging J

Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat energiebronnen 
op basis van fossiele brandstoffen de 
inspanningen om klimaatneutraliteit te 
realiseren, ondermijnen;

J. overwegende dat energiebronnen 
op basis van fossiele brandstoffen de 
inspanningen om klimaatneutraliteit te 
realiseren, ondermijnen, en dat de 
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Europese Unie derhalve een coherent 
regelgevingskader zou moeten bieden om 
het gebruik van hernieuwbare 
energiebronnen, zoals zonne- en 
biomassa-energie in plaats van fossiele 
brandstoffen, verder te bevorderen;

Or. ro

Amendement 60
André Rougé

Ontwerpresolutie
Overweging J

Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat energiebronnen 
op basis van fossiele brandstoffen de 
inspanningen om klimaatneutraliteit te 
realiseren, ondermijnen;

J. overwegende dat bijzondere 
inspanningen moeten worden geleverd 
teneinde de gevolgen in termen van 
broeikasgasemissies van energiebronnen 
op basis van fossiele brandstoffen te 
compenseren teneinde de voornoemde 
neutraliteit daadwerkelijk te realiseren;

Or. fr

Amendement 61
Mathilde Androuët

Ontwerpresolutie
Overweging J

Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat energiebronnen 
op basis van fossiele brandstoffen de 
inspanningen om klimaatneutraliteit te 
realiseren, ondermijnen;

J. overwegende dat de toepassing van 
de verbranding van fossiele brandstoffen 
zonder rekening te houden met het 
bestaan van technieken voor het 
koolstofvrij maken van de verbranding de 
inspanningen om klimaatneutraliteit te 
realiseren, ondermijnt;

Or. fr
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Amendement 62
Mircea-Gheorghe Hava

Ontwerpresolutie
Overweging J

Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat energiebronnen 
op basis van fossiele brandstoffen de 
inspanningen om klimaatneutraliteit te 
realiseren, ondermijnen;

J. overwegende dat energiebronnen 
op basis van vaste fossiele brandstoffen de 
inspanningen om klimaatneutraliteit te 
realiseren, ondermijnen;

Or. en

Amendement 63
Stéphane Bijoux, Sandro Gozi, Susana Solís Pérez, Laurence Farreng, Irène Tolleret, 
Mauri Pekkarinen, Ondřej Knotek, Katalin Cseh

Ontwerpresolutie
Overweging K

Ontwerpresolutie Amendement

K. overwegende dat regionale 
milieustrategieën ten dienste moeten staan 
van het nastreven van volledige 
werkgelegenheid en sociale vooruitgang;

K. overwegende dat regionale 
milieustrategieën ecologie en economie 
moeten verzoenen waarbij het nastreven 
van volledige werkgelegenheid en 
vooruitgang wordt ondersteund met het 
oog op een betere aanpassing aan de 
gevolgen van de klimaatverandering en de 
bestrijding van het verlies aan 
biodiversiteit;

Or. fr

Amendement 64
André Rougé

Ontwerpresolutie
Overweging K

Ontwerpresolutie Amendement
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K. overwegende dat regionale 
milieustrategieën ten dienste moeten staan 
van het nastreven van volledige 
werkgelegenheid en sociale vooruitgang;

K. overwegende dat regionale 
milieustrategieën van de soevereine 
lidstaten van de Unie ten dienste moeten 
staan van het nastreven van volledige 
werkgelegenheid en sociale vooruitgang;

Or. fr

Amendement 65
Mircea-Gheorghe Hava

Ontwerpresolutie
Overweging K

Ontwerpresolutie Amendement

K. overwegende dat regionale 
milieustrategieën ten dienste moeten staan 
van het nastreven van volledige 
werkgelegenheid en sociale vooruitgang;

K. overwegende dat regionale 
milieustrategieën ten dienste moeten staan 
van het nastreven van stabiele 
werkgelegenheid in combinatie met 
sociale vooruitgang en non-discriminatie;

Or. en

Amendement 66
Caroline Roose, Bronis Ropė
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging K bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

K bis. overwegende dat regionale 
milieustrategieën moeten worden 
gekoppeld aan ambitieuze 
klimaatdoelstellingen die verder gaan dan 
de algemene doelstelling om in 2050 
klimaatneutraliteit te verwezenlijken in de 
EU en dat in die strategieën alle steun 
aan infrastructuurprojecten voor fossiele 
brandstoffen en gas moet worden 
uitgesloten en dat in plaats daarvan 
hernieuwbare energie, 
hulpbronnenefficiëntie en duurzame 



AM\1221872NL.docx 33/109 PE663.150v01-00

NL

ontwikkeling moeten worden 
ondersteund;

Or. en

Amendement 67
Caroline Roose, Bronis Ropė
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging K ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

K ter. overwegende dat 
afvalbeheerplannen de beginselen van de 
circulaire economie moeten volgen en 
deel moeten uitmaken van regionale 
milieustrategieplannen;

Or. en

Amendement 68
Caroline Roose, Bronis Ropė
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging K quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

K quater. overwegende dat de 
macroregionale strategieën van de EU 
belangrijke sectoren en gebieden van 
samenwerking tussen verschillende 
regio’s in kaart kunnen helpen brengen 
die worden geconfronteerd met dezelfde 
uitdagingen zoals de klimaatverandering, 
matiging van en aanpassing aan de 
klimaatverandering, biodiversiteit, 
vervoer, afvalbeheer, 
grensoverschrijdende projecten en 
duurzaam toerisme;

Or. en
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Amendement 69
Mathilde Androuët

Ontwerpresolutie
Overweging L

Ontwerpresolutie Amendement

L. overwegende dat een meerlagig 
Europees governancemodel, gebaseerd op 
een actief en constructief partnerschap 
tussen de verschillende bestuursniveaus 
en belanghebbenden, essentieel is voor de 
transitie naar klimaatneutraliteit;

Schrappen

Or. fr

Amendement 70
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Ontwerpresolutie
Overweging L

Ontwerpresolutie Amendement

L. overwegende dat een meerlagig 
Europees governancemodel, gebaseerd op 
een actief en constructief partnerschap 
tussen de verschillende bestuursniveaus en 
belanghebbenden, essentieel is voor de 
transitie naar klimaatneutraliteit;

L. overwegende dat een meerlagig 
Europees governancemodel, gebaseerd op 
een actief en constructief partnerschap 
tussen de verschillende bestuursniveaus en 
belanghebbenden, van essentieel belang 
zou kunnen zijn voor de totstandbrenging 
van de transitie naar klimaatneutraliteit;

Or. pl

Amendement 71
André Rougé

Ontwerpresolutie
Overweging L

Ontwerpresolutie Amendement

L. overwegende dat een meerlagig L. overwegende dat een Europees 
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Europees governancemodel, gebaseerd op 
een actief en constructief partnerschap 
tussen de verschillende bestuursniveaus 
en belanghebbenden, essentieel is voor de 
transitie naar klimaatneutraliteit;

model, gebaseerd op een actief 
partnerschap tussen de soevereine lidstaten 
en belanghebbenden, essentieel is voor de 
transitie naar neutraliteit in termen van 
broeikasgasemissies;

Or. fr

Amendement 72
Simone Schmiedtbauer

Ontwerpresolutie
Overweging L bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

L bis. overwegende dat met de 
langetermijnvisie voor het platteland in 
Europa die momenteel wordt opgesteld, de 
noodzaak wordt onderstreept om de 
plattelandsgebieden te versterken en 
aantrekkelijker te maken als woon- en 
werkplaats;

Or. de

Amendement 73
André Rougé

Ontwerpresolutie
Overweging L bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

L bis. overwegende dat de soevereiniteit 
van de lidstaten van de Unie moet worden 
geëerbiedigd, dat ecologie in geen geval 
een bestraffend karakter mag hebben en 
dat voorrang moet worden gegeven aan 
lokalisme;

Or. fr
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Amendement 74
Caroline Roose, Bronis Ropė
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging L bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

L bis. overwegende dat gemeenschaps- 
en burgerinitiatieven de ecologische 
transitie en de bestrijding van de 
klimaatverandering in hoge mate kunnen 
steunen;

Or. en

Amendement 75
André Rougé

Ontwerpresolutie
Overweging L ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

L ter. overwegende dat alle Europese 
instellingen prioriteit moeten geven aan 
de criteria voor het koolstofvrij maken 
van de energieproductie en de energie-
efficiëntie teneinde al het overheidsbeleid 
op het gebied van energie, het klimaat en 
de circulaire economie te ondersteunen;

Or. fr

Amendement 76
Simone Schmiedtbauer

Ontwerpresolutie
Overweging L ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

L ter. overwegende dat de versterking en 
totstandbrenging van regionale 
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economische kringlopen op basis van 
materialen van biologische oorsprong uit 
duurzame land- en bosbouw noodzakelijk 
zijn om de doelstellingen van de Green 
Deal te verwezenlijken;

Or. de

Amendement 77
André Rougé

Ontwerpresolutie
Overweging L quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

L quater. overwegende dat de 
nationale soevereiniteit van de lidstaten 
van de Unie wat betreft de keuze en de 
financiering van de energiemix in het 
kader van de transitie naar 
klimaatneutraliteit moet worden 
geëerbiedigd;

Or. fr

Amendement 78
André Rougé

Ontwerpresolutie
Overweging L quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

L quinquies. overwegende dat de steun 
voor de versnelde omschakeling van de 
vloten voor goederenvervoer over de weg, 
per spoor en over het water in de Unie 
moet worden gefinancierd;

Or. fr

Amendement 79
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Caroline Roose, Bronis Ropė
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. onderstreept het feit dat het 
belangrijk is de klimaatverandering aan te 
pakken overeenkomstig de toezeggingen 
die de Unie in het kader van de Europese 
Green Deal heeft gedaan om de 
Overeenkomst van Parijs en de SDG’s uit 
te voeren, rekening houdend met de sociale 
en economische aspecten, teneinde een 
eerlijke transitie te waarborgen voor alle 
gebieden en de burgers die er wonen;

1. onderstreept het feit dat het 
belangrijk is de klimaatverandering aan te 
pakken overeenkomstig de toezeggingen 
die de Unie in het kader van de Europese 
Green Deal heeft gedaan om de 
Overeenkomst van Parijs en de SDG’s met 
volledige inachtneming van de 
EU-taxonomie uit te voeren, rekening 
houdend met de sociale en economische 
aspecten, teneinde een eerlijke transitie te 
waarborgen voor alle gebieden en de 
burgers die er wonen;

Or. en

Amendement 80
Franc Bogovič

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. onderstreept het feit dat het 
belangrijk is de klimaatverandering aan te 
pakken overeenkomstig de toezeggingen 
die de Unie in het kader van de Europese 
Green Deal heeft gedaan om de 
Overeenkomst van Parijs en de SDG’s uit 
te voeren, rekening houdend met de sociale 
en economische aspecten, teneinde een 
eerlijke transitie te waarborgen voor alle 
gebieden en de burgers die er wonen;

1. onderstreept het feit dat het 
belangrijk is de klimaatverandering aan te 
pakken overeenkomstig de toezeggingen 
die de Unie in het kader van de Europese 
Green Deal heeft gedaan om de 
Overeenkomst van Parijs en de SDG’s uit 
te voeren, rekening houdend met de sociale 
en economische aspecten, teneinde een 
eerlijke transitie te waarborgen voor alle 
gebieden en de burgers die er wonen, 
zonder dat er iemand achterblijft;

Or. en
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Amendement 81
Stéphane Bijoux, Sandro Gozi, Susana Solís Pérez, Laurence Farreng, Irène Tolleret, 
Mauri Pekkarinen, Ondřej Knotek, Katalin Cseh

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. onderstreept het feit dat het 
belangrijk is de klimaatverandering aan te 
pakken overeenkomstig de toezeggingen 
die de Unie in het kader van de Europese 
Green Deal heeft gedaan om de 
Overeenkomst van Parijs en de SDG’s uit 
te voeren, rekening houdend met de sociale 
en economische aspecten, teneinde een 
eerlijke transitie te waarborgen voor alle 
gebieden en de burgers die er wonen;

1. onderstreept het feit dat het 
belangrijk is de klimaatverandering aan te 
pakken overeenkomstig de toezeggingen 
die de Unie in het kader van de Europese 
Green Deal heeft gedaan om de 
Overeenkomst van Parijs en de SDG’s uit 
te voeren, rekening houdend met de 
sociale, economische en territoriale 
aspecten, teneinde een rechtvaardige 
transitie te waarborgen voor alle gebieden 
en de burgers die er wonen;

Or. fr

Amendement 82
Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels
namens de Linkse Fractie – GUE/NGL

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. onderstreept het feit dat het 
belangrijk is de klimaatverandering aan te 
pakken overeenkomstig de toezeggingen 
die de Unie in het kader van de Europese 
Green Deal heeft gedaan om de 
Overeenkomst van Parijs en de SDG’s uit 
te voeren, rekening houdend met de sociale 
en economische aspecten, teneinde een 
eerlijke transitie te waarborgen voor alle 
gebieden en de burgers die er wonen;

1. onderstreept het feit dat het 
belangrijk is de klimaatverandering aan te 
pakken overeenkomstig de toezeggingen 
die de Unie in het kader van de Europese 
Green Deal heeft gedaan om de 
Overeenkomst van Parijs en de SDG’s uit 
te voeren, rekening houdend met de 
sociale, economische en regionale 
aspecten, teneinde een eerlijke transitie te 
waarborgen voor alle gebieden en de 
mensen die er wonen;

Or. en
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Amendement 83
Franc Bogovič

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. herinnert aan het doel van de 
Europese Green Deal, te weten het 
natuurlijk kapitaal van de EU 
beschermen, behouden en verbeteren, en 
de gezondheid en het welzijn van de 
burgers beschermen tegen 
milieugerelateerde risico’s en effecten;

Or. en

Amendement 84
Mathilde Androuët

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. is ingenomen met het voorstel van 
de Commissie voor de Europese 
klimaatwet, waarmee de doelstelling van 
klimaatneutraliteit in 2050 wordt 
verankerd in de wetgeving van de Unie, 
met inbegrip van de tussentijdse 
doelstellingen voor 2030 en 2040;

Schrappen

Or. fr

Amendement 85
Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels
namens de Linkse Fractie – GUE/NGL

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement
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2. is ingenomen met het voorstel van 
de Commissie voor de Europese 
klimaatwet, waarmee de doelstelling van 
klimaatneutraliteit in 2050 wordt verankerd 
in de wetgeving van de Unie, met inbegrip 
van de tussentijdse doelstellingen voor 
2030 en 2040;

2. is ingenomen met het voorstel van 
de Commissie voor de Europese 
klimaatwet, waarmee de doelstelling van 
klimaatneutraliteit in 2050 wordt verankerd 
in de wetgeving van de Unie en die de 
hoeksteen van de Europese Green Deal 
vormt; herhaalt zijn standpunt dat de 
klimaatactie verder moet worden versterkt 
en dat met name de klimaatdoelstelling 
van de Unie voor 2030 moet worden 
aangescherpt tot een vermindering van de 
emissies met 60 % ten opzichte van de 
niveaus in 1990; herhaalt zijn oproep 
voor een nieuwe tussentijdse 
klimaatdoelstelling voor 2040;

Or. en

Amendement 86
Ondřej Knotek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. is ingenomen met het voorstel van 
de Commissie voor de Europese 
klimaatwet, waarmee de doelstelling van 
klimaatneutraliteit in 2050 wordt verankerd 
in de wetgeving van de Unie, met inbegrip 
van de tussentijdse doelstellingen voor 
2030 en 2040;

2. is ingenomen met het voorstel van 
de Commissie voor de Europese 
klimaatwet, waarmee de doelstelling om 
collectief klimaatneutraliteit in 2050 te 
verwezenlijken in de EU wordt verankerd 
in de wetgeving van de Unie, met inbegrip 
van de tussentijdse doelstellingen voor 
2030 en 2040, terwijl rekening wordt 
gehouden met het concurrentievermogen 
van de EU, de nationale omstandigheden 
en de beginselen van solidariteit en 
billijkheid;

Or. en

Amendement 87
André Rougé

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. is ingenomen met het voorstel van 
de Commissie voor de Europese 
klimaatwet, waarmee de doelstelling van 
klimaatneutraliteit in 2050 wordt 
verankerd in de wetgeving van de Unie, 
met inbegrip van de tussentijdse 
doelstellingen voor 2030 en 2040;

2. neemt kennis van het voorstel van 
de Commissie over het klimaat, waarmee 
de doelstelling van neutraliteit in termen 
van broeikasgasemissies in 2050 wordt 
verankerd in de regelgeving van de Unie 
die door de soevereine lidstaten zal 
worden geëvalueerd, met inbegrip van de 
tussentijdse doelstellingen voor 2030 en 
2040;

Or. fr

Amendement 88
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. is ingenomen met het voorstel van 
de Commissie voor de Europese 
klimaatwet, waarmee de doelstelling van 
klimaatneutraliteit in 2050 wordt verankerd 
in de wetgeving van de Unie, met inbegrip 
van de tussentijdse doelstellingen voor 
2030 en 2040;

2. is ingenomen met het voorstel van 
de Commissie voor de Europese 
klimaatwet, waarmee de doelstelling van 
klimaatneutraliteit voor de Unie in 2050 
wordt verankerd in de wetgeving van de 
Unie, met inbegrip van de tussentijdse 
doelstellingen voor 2030 en 2040;

Or. pl

Amendement 89
Daniel Buda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. benadrukt het feit dat de lokale en 
regionale overheden een duidelijk politiek 
engagement moeten aangaan om de 

3. benadrukt het feit dat de lokale en 
regionale overheden een duidelijk politiek 
engagement moeten aangaan om de 
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klimaatdoelstellingen te verwezenlijken; klimaatdoelstellingen te verwezenlijken; 
beklemtoont de noodzaak om de dialoog 
op verschillende niveaus tussen nationale, 
regionale en lokale overheden te 
versterken betreffende het plannen en 
uitvoeren van nationale maatregelen 
inzake klimaat, rechtstreekse toegang tot 
financiering voor lokale overheden en het 
toezicht op de uitvoering van de 
vastgestelde maatregelen;

Or. ro

Amendement 90
Caroline Roose, Bronis Ropė
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. benadrukt het feit dat de lokale en 
regionale overheden een duidelijk politiek 
engagement moeten aangaan om de 
klimaatdoelstellingen te verwezenlijken;

3. benadrukt het feit dat de lokale en 
regionale overheden een duidelijk politiek 
engagement moeten aangaan om de 
klimaatdoelstellingen te verwezenlijken; is 
voorts van mening dat regionale en lokale 
overheden een belangrijke rol moeten 
spelen in alle stadia van de planning, 
voorbereiding en uitvoering van 
projecten;

Or. en

Amendement 91
Stéphane Bijoux, Sandro Gozi, Susana Solís Pérez, Laurence Farreng, Irène Tolleret, 
Ondřej Knotek, Mauri Pekkarinen, Katalin Cseh

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. benadrukt het feit dat de lokale en 
regionale overheden een duidelijk politiek 

3. benadrukt het feit dat de lokale en 
regionale overheden een duidelijk politiek 
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engagement moeten aangaan om de 
klimaatdoelstellingen te verwezenlijken;

engagement moeten aangaan om de 
klimaatdoelstellingen te verwezenlijken en 
ze in lokale maatregelen te gieten die 
rekening houden met de beperkingen en 
de nadruk leggen op de troeven van elk 
gebied;

Or. fr

Amendement 92
Franc Bogovič

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. benadrukt het feit dat de lokale en 
regionale overheden een duidelijk politiek 
engagement moeten aangaan om de 
klimaatdoelstellingen te verwezenlijken;

3. benadrukt het feit dat de lokale en 
regionale overheden een duidelijk politiek 
engagement moeten aangaan om de 
klimaatdoelstellingen te verwezenlijken en 
wijst erop dat zij dringend moeten worden 
voorzien van relevante financiële en 
bestuurlijke instrumenten om die 
doelstellingen te behalen;

Or. en

Amendement 93
Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels
namens de Linkse Fractie – GUE/NGL

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. benadrukt het feit dat de lokale en 
regionale overheden een duidelijk politiek 
engagement moeten aangaan om de 
klimaatdoelstellingen te verwezenlijken;

3. benadrukt het feit dat de lokale en 
regionale overheden een duidelijk politiek 
engagement moeten aangaan om de 
klimaatdoelstellingen, die in concrete 
acties moeten worden omgezet, te 
verwezenlijken;

Or. en
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Amendement 94
André Rougé

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. benadrukt het feit dat de lokale en 
regionale overheden een duidelijk politiek 
engagement moeten aangaan om de 
klimaatdoelstellingen te verwezenlijken;

3. benadrukt het feit dat de lokale en 
regionale overheden van de soevereine 
lidstaten een duidelijk engagement moeten 
aangaan om zo goed mogelijk bij te dragen 
aan de klimaatdoelstellingen;

Or. fr

Amendement 95
Franc Bogovič

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. verzoekt alle lokale en regionale 
overheden lokale en regionale 
klimaatstrategieën vast te stellen die de 
doelstellingen op EU-niveau omzetten in 
concrete lokale doelstellingen, op basis 
van een holistische plaats- of 
gebiedsgerichte aanpak die een 
langetermijnvisie op de klimaattransitie 
en een beter gebruik van de financiële 
middelen in het kader van het 
cohesiebeleid mogelijk maakt;

Or. en

Amendement 96
Simone Schmiedtbauer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4
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Ontwerpresolutie Amendement

4. wijst op de cruciale rol die het 
cohesiebeleid speelt bij de bestrijding van 
de klimaatverandering en de 
verwezenlijking van klimaatneutraliteit 
uiterlijk in 2050 en van de tussentijdse 
doelstelling voor 2030, alsook op de rol 
van de lokale en regionale overheden bij de 
matiging van en aanpassing aan de 
klimaatverandering, met name door een 
ingrijpende hervorming van het 
investeringsbeleid;

4. wijst op de cruciale rol die het 
cohesiebeleid speelt bij de bestrijding van 
de klimaatverandering en de 
verwezenlijking van klimaatneutraliteit 
uiterlijk in 2050 en van de tussentijdse 
doelstelling voor 2030, alsook op de rol 
van de lokale en regionale overheden bij de 
matiging van en aanpassing aan de 
klimaatverandering, met name door een 
ingrijpende hervorming van het 
investeringsbeleid die gepaard gaat met 
een bindende aanpak voor de geleidelijke 
afschaffing van alle fossiele brandstoffen, 
met een duidelijk omschreven 
stappenplan tot 2050;

Or. de

Amendement 97
Josianne Cutajar

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. wijst op de cruciale rol die het 
cohesiebeleid speelt bij de bestrijding van 
de klimaatverandering en de 
verwezenlijking van klimaatneutraliteit 
uiterlijk in 2050 en van de tussentijdse 
doelstelling voor 2030, alsook op de rol 
van de lokale en regionale overheden bij de 
matiging van en aanpassing aan de 
klimaatverandering, met name door een 
ingrijpende hervorming van het 
investeringsbeleid;

4. wijst op de cruciale rol die het 
cohesiebeleid speelt bij de bestrijding van 
de klimaatverandering en de 
verwezenlijking van klimaatneutraliteit 
uiterlijk in 2050 en van de tussentijdse 
doelstelling voor 2030, alsook op de rol 
van de lokale en regionale overheden bij de 
matiging van en aanpassing aan de 
klimaatverandering, met name door een 
ingrijpende hervorming van het 
investeringsbeleid; beklemtoont in dit 
verband dat veel Europese burgers nog 
steeds met energiearmoede worden 
geconfronteerd; vraagt om verdere acties 
te bevorderen die gericht zijn op de 
bestrijding van dit fenomeen;

Or. en
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Amendement 98
Stéphane Bijoux, Sandro Gozi, Susana Solís Pérez, Laurence Farreng, Irène Tolleret, 
Ondřej Knotek, Katalin Cseh

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. wijst op de cruciale rol die het 
cohesiebeleid speelt bij de bestrijding van 
de klimaatverandering en de 
verwezenlijking van klimaatneutraliteit 
uiterlijk in 2050 en van de tussentijdse 
doelstelling voor 2030, alsook op de rol 
van de lokale en regionale overheden bij de 
matiging van en aanpassing aan de 
klimaatverandering, met name door een 
ingrijpende hervorming van het 
investeringsbeleid;

4. wijst op de cruciale rol die het 
cohesiebeleid – naast ander beleid, met 
name op het gebied van milieu, landbouw, 
visserij of cultuur – speelt bij de 
bestrijding van de klimaatverandering en 
de verwezenlijking van klimaatneutraliteit 
uiterlijk in 2050 en van de tussentijdse 
doelstelling voor 2030, alsook op de rol 
van de lokale en regionale overheden bij de 
matiging van en aanpassing aan de 
klimaatverandering, met name door een 
ingrijpende hervorming van het 
investeringsbeleid;

Or. fr

Amendement 99
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. wijst op de cruciale rol die het 
cohesiebeleid speelt bij de bestrijding van 
de klimaatverandering en de 
verwezenlijking van klimaatneutraliteit 
uiterlijk in 2050 en van de tussentijdse 
doelstelling voor 2030, alsook op de rol 
van de lokale en regionale overheden bij de 
matiging van en aanpassing aan de 
klimaatverandering, met name door een 
ingrijpende hervorming van het 
investeringsbeleid;

4. wijst op de cruciale rol die het 
cohesiebeleid speelt bij de bestrijding van 
de klimaatverandering en de 
verwezenlijking van klimaatneutraliteit in 
de EU uiterlijk in 2050 en van de 
tussentijdse doelstelling voor 2030, alsook 
op de rol van de lokale en regionale 
overheden bij de matiging van en 
aanpassing aan de klimaatverandering, met 
name door een hervorming van het 
investeringsbeleid, met het oog op de 
verhoging van het operationeel vermogen 
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van lidstaten en hun 
overheidsinstellingen;

Or. pl

Amendement 100
André Rougé

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. wijst op de cruciale rol die het 
cohesiebeleid speelt bij de bestrijding van 
de klimaatverandering en de 
verwezenlijking van klimaatneutraliteit 
uiterlijk in 2050 en van de tussentijdse 
doelstelling voor 2030, alsook op de rol 
van de lokale en regionale overheden bij de 
matiging van en aanpassing aan de 
klimaatverandering, met name door een 
ingrijpende hervorming van het 
investeringsbeleid;

4. wijst op de rol die het cohesiebeleid 
speelt bij de bestrijding van de 
klimaatverandering alsook op de rol van de 
lokale en regionale overheden van de 
soevereine lidstaten van de Unie bij de 
matiging van en aanpassing aan de 
klimaatverandering, met name door een 
ingrijpende hervorming van het 
investeringsbeleid dat geheel prioritair op 
koolstofvrije energie moet zijn gericht of 
moet worden gecompenseerd indien 
installaties voor de benutting van fossiele 
energie noodzakelijk zijn;

Or. fr

Amendement 101
Nora Mebarek, Tonino Picula

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. wijst op de cruciale rol die het 
cohesiebeleid speelt bij de bestrijding van 
de klimaatverandering en de 
verwezenlijking van klimaatneutraliteit 
uiterlijk in 2050 en van de tussentijdse 
doelstelling voor 2030, alsook op de rol 
van de lokale en regionale overheden bij de 
matiging van en aanpassing aan de 

4. wijst op de cruciale rol die het 
cohesiebeleid speelt bij de bestrijding van 
de klimaatverandering en de 
verwezenlijking van klimaatneutraliteit 
uiterlijk in 2050 en van de tussentijdse 
doelstellingen voor 2030 en 2040, alsook 
op de rol van de lokale en regionale 
overheden bij de matiging van en 
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klimaatverandering, met name door een 
ingrijpende hervorming van het 
investeringsbeleid;

aanpassing aan de klimaatverandering, met 
name door een ingrijpende hervorming van 
het investeringsbeleid;

Or. en

Amendement 102
Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels
namens de Linkse Fractie – GUE/NGL

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. wijst op de cruciale rol die het 
cohesiebeleid speelt bij de bestrijding van 
de klimaatverandering en de 
verwezenlijking van klimaatneutraliteit 
uiterlijk in 2050 en van de tussentijdse 
doelstelling voor 2030, alsook op de rol 
van de lokale en regionale overheden bij de 
matiging van en aanpassing aan de 
klimaatverandering, met name door een 
ingrijpende hervorming van het 
investeringsbeleid;

4. wijst op de cruciale rol die het 
cohesiebeleid speelt bij de bestrijding van 
de klimaatverandering en de 
verwezenlijking van klimaatneutraliteit 
uiterlijk in 2050 en van de verhoogde 
klimaatdoelstelling voor 2030, alsook op 
de rol van de lokale en regionale overheden 
bij de matiging van en aanpassing aan de 
klimaatverandering, met name door een 
ingrijpende hervorming van het 
investeringsbeleid;

Or. en

Amendement 103
Daniel Buda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. herinnert eraan dat het 
klimaatbeleid ten dienste moet staan van 
het nastreven van volledige 
werkgelegenheid, met inbegrip van groene 
banen, en eerlijke sociale vooruitgang;

5. herinnert eraan dat het 
klimaatbeleid ten dienste moet staan van 
het nastreven van volledige 
werkgelegenheid, met inbegrip van groene 
banen, en eerlijke sociale vooruitgang; is 
van mening dat het klimaatbeleid de 
banen die het hardst worden getroffen 
door klimaatverandering moet 
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beschermen door nieuwe groene banen te 
creëren, zodat werknemers niet worden 
achtergelaten wanneer bepaalde sectoren 
overschakelen op de groene economie;

Or. ro

Amendement 104
Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels
namens de Linkse Fractie – GUE/NGL

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. herinnert eraan dat het 
klimaatbeleid ten dienste moet staan van 
het nastreven van volledige 
werkgelegenheid, met inbegrip van groene 
banen, en eerlijke sociale vooruitgang;

5. herinnert eraan dat het 
klimaatbeleid ten dienste moet staan van 
het nastreven van volledige 
werkgelegenheid, met inbegrip van groene 
banen, en eerlijke sociale vooruitgang; 
dringt er bij de lidstaten op aan voorrang 
te geven aan de strijd tegen de 
klimaatverandering, samen met de strijd 
voor inclusieve en duurzame ontwikkeling 
en sociale rechtvaardigheid en de strijd 
tegen armoede, energiearmoede en 
beleidsmaatregelen die een last vormen 
voor kwetsbare en gemarginaliseerde 
groepen;

Or. en

Amendement 105
Stéphane Bijoux, Sandro Gozi, Susana Solís Pérez, Laurence Farreng, Irène Tolleret, 
Mauri Pekkarinen, Katalin Cseh

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. herinnert eraan dat het 
klimaatbeleid ten dienste moet staan van 
het nastreven van volledige 

5. herinnert eraan dat het 
klimaatbeleid ten dienste moet staan van 
het nastreven van volledige 
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werkgelegenheid, met inbegrip van groene 
banen, en eerlijke sociale vooruitgang;

werkgelegenheid, met inbegrip van groene 
en blauwe banen en bijbehorende 
opleiding teneinde bij te dragen aan 
eerlijke sociale vooruitgang;

Or. fr

Amendement 106
André Rougé

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. herinnert eraan dat het 
klimaatbeleid ten dienste moet staan van 
het nastreven van volledige 
werkgelegenheid, met inbegrip van groene 
banen, en eerlijke sociale vooruitgang;

5. herinnert eraan dat het 
klimaatbeleid ten dienste moet staan van 
het nastreven van volledige 
werkgelegenheid, met name via 
investeringen in de omscholing van de 
betrokken werknemers, en eerlijke sociale 
vooruitgang;

Or. fr

Amendement 107
Mircea-Gheorghe Hava

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. herinnert eraan dat het 
klimaatbeleid ten dienste moet staan van 
het nastreven van volledige 
werkgelegenheid, met inbegrip van groene 
banen, en eerlijke sociale vooruitgang;

5. herinnert eraan dat het 
klimaatbeleid ten dienste moet staan van 
het nastreven van stabiele 
werkgelegenheid, met inbegrip van groene 
banen, en eerlijke sociale vooruitgang;

Or. en

Amendement 108
Franc Bogovič
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. dringt aan op een rechtvaardige en 
inclusieve transitie naar 
klimaatneutraliteit, met speciale aandacht 
voor burgers die in plattelands- en 
afgelegen gebieden wonen;

Or. en

Amendement 109
Stéphane Bijoux, Sandro Gozi, Susana Solís Pérez, Laurence Farreng, Irène Tolleret, 
Mauri Pekkarinen, Katalin Cseh

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. onderstreept het standpunt van de 
Europese Raad dat de uitgaven van de EU 
in overeenstemming moeten zijn met de 
doelstellingen van de Overeenkomst van 
Parijs en het “berokken geen schade”-
beginsel van de Europese Green Deal;

6. is ingenomen met het standpunt 
van de Europese Raad dat de uitgaven van 
de EU in overeenstemming moeten zijn 
met de doelstellingen van de 
Overeenkomst van Parijs en het “berokken 
geen schade”-beginsel van de Europese 
Green Deal; steunt eveneens het feit dat de 
verordening houdende 
gemeenschappelijke bepalingen het 
“berokken geen schade”-beginsel in alle 
structuurfondsen verankert;

Or. fr

Amendement 110
Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels
namens de Linkse Fractie – GUE/NGL

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6
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Ontwerpresolutie Amendement

6. onderstreept het standpunt van de 
Europese Raad dat de uitgaven van de EU 
in overeenstemming moeten zijn met de 
doelstellingen van de Overeenkomst van 
Parijs en het “berokken geen schade”-
beginsel van de Europese Green Deal;

6. onderstreept dat de uitgaven van de 
EU volledig in overeenstemming moeten 
zijn met de doelstellingen van de 
Overeenkomst van Parijs en het “berokken 
geen schade”-beginsel van de Europese 
Green Deal en de 
taxonomieverordening1 bis;

_________________
1 bis Verordening (EU) 2020/852 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
18 juni 2020 betreffende de 
totstandbrenging van een kader ter 
bevordering van duurzame beleggingen 
en tot wijziging van 
Verordening (EU) 2019/2088 (PB L 198 
van 22.6.2020, blz. 13).

Or. en

Amendement 111
Tonino Picula, Josianne Cutajar, Cristina Maestre Martín De Almagro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. erkent dat de gebieden die het 
zwaarst getroffen worden door de transitie 
naar klimaatneutraliteit moeten worden 
ondersteund, dat de toename van 
regionale ongelijkheden moet worden 
voorkomen en dat aan de werknemers en 
lokale en regionale gemeenschappen 
meer zeggenschap moet worden gegeven;

Or. en

Amendement 112
Daniel Buda

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. benadrukt het feit dat duurzaamheid 
en de transitie naar een veilige, 
klimaatneutrale, klimaatbestendige, meer 
hulpbronnenefficiënte en circulaire 
economie cruciale elementen zijn om het 
concurrentievermogen van de Unie-
economie op lange termijn te waarborgen;

7. benadrukt het feit dat duurzaamheid 
en de transitie naar een veilige, 
klimaatneutrale, klimaatbestendige, meer 
hulpbronnenefficiënte en circulaire 
economie cruciale elementen zijn om het 
concurrentievermogen van de Unie-
economie op lange termijn te waarborgen, 
en daarmee bij te dragen aan de creatie 
van nieuwe investeringsmogelijkheden op 
het gebied van landbouw, handel, vervoer, 
energie en infrastructuur, en veiligere en 
milieuvriendelijkere consumptie te 
bevorderen;

Or. ro

Amendement 113
Caroline Roose, Bronis Ropė
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. benadrukt het feit dat duurzaamheid 
en de transitie naar een veilige, 
klimaatneutrale, klimaatbestendige, meer 
hulpbronnenefficiënte en circulaire 
economie cruciale elementen zijn om het 
concurrentievermogen van de Unie-
economie op lange termijn te waarborgen;

7. benadrukt het feit dat duurzaamheid 
en de transitie naar een veilige, 
klimaatneutrale, klimaatbestendige, meer 
hulpbronnenefficiënte en circulaire 
economie cruciale elementen zijn om het 
concurrentievermogen van de Unie-
economie op lange termijn te waarborgen 
en dat de regionale milieustrategieën 
daarom afvalbeheerplannen moeten 
bestrijken en omvatten;

Or. en

Amendement 114
Laurence Farreng, Stéphane Bijoux
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. benadrukt het feit dat duurzaamheid 
en de transitie naar een veilige, 
klimaatneutrale, klimaatbestendige, meer 
hulpbronnenefficiënte en circulaire 
economie cruciale elementen zijn om het 
concurrentievermogen van de Unie-
economie op lange termijn te waarborgen;

7. benadrukt het feit dat duurzaamheid 
en de transitie naar een veilige, 
klimaatneutrale, klimaatbestendige, meer 
hulpbronnenefficiënte en circulaire 
economie cruciale elementen zijn om het 
concurrentievermogen van de Unie-
economie op lange termijn en het behoud 
van onze leefomgeving en het welzijn van 
de Europese burgers te waarborgen;

Or. fr

Amendement 115
Mircea-Gheorghe Hava

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. benadrukt het feit dat duurzaamheid 
en de transitie naar een veilige, 
klimaatneutrale, klimaatbestendige, meer 
hulpbronnenefficiënte en circulaire 
economie cruciale elementen zijn om het 
concurrentievermogen van de Unie-
economie op lange termijn te waarborgen;

7. benadrukt het feit dat duurzaamheid 
en de transitie naar een veilige, 
klimaatneutrale, klimaatbestendige, meer 
hulpbronnenefficiënte, beschikbare, 
betaalbare en circulaire economie een 
belangrijke rol kunnen spelen bij het 
waarborgen van het concurrentievermogen 
van de Unie-economie op lange termijn;

Or. en

Amendement 116
Josianne Cutajar

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. benadrukt het feit dat duurzaamheid 7. benadrukt het feit dat duurzaamheid 
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en de transitie naar een veilige, 
klimaatneutrale, klimaatbestendige, meer 
hulpbronnenefficiënte en circulaire 
economie cruciale elementen zijn om het 
concurrentievermogen van de Unie-
economie op lange termijn te waarborgen;

en de transitie naar een veilige, 
klimaatneutrale, klimaatbestendige, meer 
hulpbronnenefficiënte en circulaire 
economie cruciale elementen zijn om het 
concurrentievermogen van de Unie-
economie op lange termijn te waarborgen 
en de sociale samenhang ervan te 
bewaren;

Or. en

Amendement 117
Stéphane Bijoux, Sandro Gozi, Laurence Farreng, Irène Tolleret, Mauri Pekkarinen, 
Ondřej Knotek, Katalin Cseh

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. benadrukt het feit dat duurzaamheid 
en de transitie naar een veilige, 
klimaatneutrale, klimaatbestendige, meer 
hulpbronnenefficiënte en circulaire 
economie cruciale elementen zijn om het 
concurrentievermogen van de Unie-
economie op lange termijn te waarborgen;

7. benadrukt het feit dat duurzaamheid 
en de transitie naar een veilige, 
klimaatneutrale, klimaatbestendige, meer 
hulpbronnenefficiënte, circulaire en 
sociaal evenwichtige economie cruciale 
elementen zijn om het 
concurrentievermogen van de Unie-
economie op lange termijn te waarborgen;

Or. fr

Amendement 118
André Rougé

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. benadrukt het feit dat duurzaamheid 
en de transitie naar een veilige, 
klimaatneutrale, klimaatbestendige, meer 
hulpbronnenefficiënte en circulaire 
economie cruciale elementen zijn om het 
concurrentievermogen van de Unie-

7. benadrukt het feit dat duurzaamheid 
en de transitie naar een veilige, 
koolstofneutrale, meer 
hulpbronnenefficiënte en circulaire 
economie cruciale elementen zijn om het 
concurrentievermogen van de economie 
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economie op lange termijn te waarborgen; van de soevereine lidstaten van de Unie op 
lange termijn te waarborgen;

Or. fr

Amendement 119
Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels
namens de Linkse Fractie – GUE/NGL

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. benadrukt het feit dat 
duurzaamheid en de transitie naar een 
veilige, klimaatneutrale, klimaatbestendige, 
meer hulpbronnenefficiënte en circulaire 
economie cruciale elementen zijn om het 
concurrentievermogen van de Unie-
economie op lange termijn te waarborgen;

7. benadrukt dat de eerlijke en 
inclusieve transitie naar een 
klimaatneutrale, klimaatbestendige, meer 
hulpbronnenefficiënte en circulaire 
economie van cruciaal belang is om de 
duurzaamheid van de Unie op lange 
termijn te waarborgen;

Or. en

Amendement 120
Laurence Farreng, Stéphane Bijoux

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. benadrukt de noodzaak om steun 
te verlenen aan projecten die wetenschap, 
innovatie en burgerschap met elkaar 
verbinden; verzoekt de Commissie te 
overwegen of het Europees Bauhaus in 
aanmerking komt voor middelen uit het 
cohesiebeleid, aangezien dat project is 
gericht op de bestendigheid van cultuur 
en architectuur tegen de 
klimaatverandering;

Or. fr
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Amendement 121
Josianne Cutajar

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. wijst erop dat het van het grootste 
belang is het beginsel van bestuur op 
verschillende niveaus en het 
partnerschapsbeginsel in het kader van het 
cohesiebeleid ten volle te eerbiedigen, 
aangezien de lokale en regionale overheden 
rechtstreekse bevoegdheden hebben op het 
gebied van milieu en klimaatverandering;

8. wijst erop dat het van het grootste 
belang is het beginsel van bestuur op 
verschillende niveaus en het 
partnerschapsbeginsel in het kader van het 
cohesiebeleid ten volle te eerbiedigen, 
aangezien de lokale en regionale overheden 
niet alleen rechtstreekse bevoegdheden 
hebben op het gebied van milieu en 
klimaatverandering, maar ook 
maatregelen kunnen uitwerken die 
gericht zijn op de bevordering van 
klimaatvriendelijk gedrag bij de burgers, 
onder meer in verband met afvalbeheer, 
slimme mobiliteit en duurzame 
huisvesting;

Or. en

Amendement 122
Franc Bogovič

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. wijst erop dat het van het grootste 
belang is het beginsel van bestuur op 
verschillende niveaus en het 
partnerschapsbeginsel in het kader van het 
cohesiebeleid ten volle te eerbiedigen, 
aangezien de lokale en regionale overheden 
rechtstreekse bevoegdheden hebben op het 
gebied van milieu en klimaatverandering;

8. wijst erop dat het van het grootste 
belang is het beginsel van bestuur op 
verschillende niveaus en het 
partnerschapsbeginsel in het kader van het 
cohesiebeleid ten volle te eerbiedigen, 
aangezien de lokale en regionale overheden 
rechtstreekse bevoegdheden hebben op het 
gebied van milieu en klimaatverandering, 
waarbij zij 90 % van de maatregelen voor 
aanpassing aan de klimaatverandering en 
70 % van de maatregelen voor de 
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beperking ervan ten uitvoer brengen;

Or. en

Amendement 123
Caroline Roose, Bronis Ropė
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. wijst erop dat het van het grootste 
belang is het beginsel van bestuur op 
verschillende niveaus en het 
partnerschapsbeginsel in het kader van het 
cohesiebeleid ten volle te eerbiedigen, 
aangezien de lokale en regionale overheden 
rechtstreekse bevoegdheden hebben op het 
gebied van milieu en klimaatverandering;

8. wijst erop dat het van het grootste 
belang is het beginsel van bestuur op 
verschillende niveaus en het 
partnerschapsbeginsel in het kader van het 
cohesiebeleid, dat een genderperspectief 
omvat, ten volle te eerbiedigen, aangezien 
de lokale en regionale overheden 
rechtstreekse bevoegdheden hebben op het 
gebied van milieu en klimaatverandering;

Or. en

Amendement 124
André Rougé

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. wijst erop dat het van het grootste 
belang is het beginsel van bestuur op 
verschillende niveaus en het 
partnerschapsbeginsel in het kader van het 
cohesiebeleid ten volle te eerbiedigen, 
aangezien de lokale en regionale overheden 
rechtstreekse bevoegdheden hebben op het 
gebied van milieu en klimaatverandering;

8. wijst erop dat het van het grootste 
belang is het partnerschapsbeginsel in het 
kader van het cohesiebeleid ten volle te 
eerbiedigen, aangezien de lokale en 
regionale overheden van de soevereine 
lidstaten een rol spelen op het gebied van 
milieu en klimaatverandering;

Or. fr
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Amendement 125
Tonino Picula, Josianne Cutajar, Constanze Krehl, Cristina Maestre Martín De 
Almagro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. dringt aan op holistische regionale 
integratiestrategieën aan de hand 
waarvan duurzame ontwikkeling kan 
worden gewaarborgd en de gevolgen van 
de klimaatverandering kunnen worden 
gematigd doordat ze de energietransitie 
naar hernieuwbare bronnen, de 
biodiversiteit en de aanpassing aan de 
klimaatverandering ondersteunen; is van 
mening dat deze regionale strategieën het 
engagement van de burgers, lokaal 
geïnitieerde en eigen projecten moeten 
ondersteunen en de samenwerking tussen 
de regio’s moeten stimuleren, ook via 
grensoverschrijdende projecten; verzoekt 
de Commissie hieraan steun te verlenen 
en de samenwerking tussen de regio’s en 
de uitwisseling van knowhow en beste 
praktijken te faciliteren;

Or. en

Amendement 126
Franc Bogovič

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. verzoekt dat overheden op alle 
niveaus hun uiterste best doen om 
bestuurlijke samenwerking te bevorderen, 
met inbegrip van verticale samenwerking 
tussen de verschillende bestuurslagen, 
interregionale, intergemeentelijke en 
grensoverschrijdende samenwerking, 
teneinde kennis en voorbeelden van beste 
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praktijken op het gebied van 
klimaatveranderingsprojecten en -
initiatieven die in het kader van het 
cohesiebeleid worden gefinancierd, uit te 
wisselen;

Or. en

Amendement 127
Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels
namens de Linkse Fractie – GUE/NGL

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. benadrukt dat openbare 
raadplegingen grondig en zinvol moeten 
zijn en moeten zorgen voor een actieve en 
representatieve deelname van 
gemeenschappen en belanghebbenden 
aan het besluitvormingsproces teneinde 
de eigen inbreng in besluiten en plannen, 
initiatieven en de betrokkenheid bij acties 
te stimuleren;

Or. en

Amendement 128
Caroline Roose, Bronis Ropė
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. benadrukt hoe belangrijk het is het 
beginsel van partnerschap in de hele 
programmering, uitvoering en monitoring 
van het EU-cohesiebeleid aan te houden 
en een sterke samenwerking tussen 
regionale en lokale overheden, burgers, 
ngo’s en belanghebbenden tot stand te 
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brengen;

Or. en

Amendement 129
Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels
namens de Linkse Fractie – GUE/NGL

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 ter. is van mening dat de lokale 
gemeenschappen moeten worden 
betrokken bij de ontwikkeling en 
uitvoering van het beleid en van projecten 
en dat lokaal geleide acties moeten 
worden aangemoedigd en voorrang 
moeten krijgen;

Or. en

Amendement 130
Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels
namens de Linkse Fractie – GUE/NGL

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 quater. beklemtoont dat 
gendermainstreaming volledig moet 
worden toegepast en geïntegreerd als een 
horizontaal beginsel in alle activiteiten, 
beleidsmaatregelen en programma’s van 
de EU, ook in het cohesiebeleid; wijst 
erop dat het aanpakken van de 
genderdimensie zowel bij het aanwenden 
van het volledige potentieel van het 
klimaatbeleid als dat van het 
cohesiebeleid een belangrijke rol speelt;

Or. en
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Amendement 131
Stéphane Bijoux, Sandro Gozi, Laurence Farreng, Irène Tolleret, Mauri Pekkarinen, 
Katalin Cseh

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. is van mening dat het cohesiebeleid 
gericht moet zijn op de uitvoering van de 
Overeenkomst van Parijs en de strijd tegen 
de klimaatverandering door middel van een 
doeltreffende methode voor het monitoren 
van de klimaatuitgaven en de prestaties 
hiervan, met inbegrip van de negatieve 
gevolgen ervan voor de EU-regio’s;

9. is van mening dat het cohesiebeleid 
moet bijdragen aan de uitvoering van de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen 
(SDG’s), de Klimaatovereenkomst van 
Parijs, het Verdrag inzake biologische 
diversiteit en de Europese Green Deal 
teneinde te strijden tegen de 
klimaatverandering met behulp van met 
name een doeltreffende methode voor het 
monitoren van de klimaatuitgaven en de 
prestaties hiervan, met inbegrip van de 
negatieve gevolgen ervan voor de 
EU-regio’s; roept op die methode toe te 
passen in alle programma’s van het 
meerjarig financieel kader en het 
Europees economisch herstelplan, met 
name voor basisinfrastructuur in 
economische sleutelsectoren, zoals 
energieproductie en -distributie, vervoer, 
water- en afvalbeheer en openbare 
gebouwen;

Or. fr

Amendement 132
Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels
namens de Linkse Fractie – GUE/NGL

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. is van mening dat het cohesiebeleid 
gericht moet zijn op de uitvoering van de 
Overeenkomst van Parijs en de strijd tegen 

9. is van mening dat het cohesiebeleid 
gericht moet zijn op de volledige 
uitvoering van de Overeenkomst van Parijs 



PE663.150v01-00 64/109 AM\1221872NL.docx

NL

de klimaatverandering door middel van een 
doeltreffende methode voor het monitoren 
van de klimaatuitgaven en de prestaties 
hiervan, met inbegrip van de negatieve 
gevolgen ervan voor de EU-regio’s;

en de strijd tegen de klimaatverandering 
door middel van een doeltreffende, 
transparante, allesomvattende, 
resultaatgerichte en op prestaties 
gebaseerde methode voor het monitoren 
van de klimaatuitgaven, die ook de 
negatieve gevolgen van de 
klimaatverandering in de EU-regio’s moet 
schetsen en maatregelen moet omvatten 
die moeten worden genomen wanneer er 
onvoldoende vooruitgang wordt geboekt 
bij de verwezenlijking van de 
klimaatdoelstellingen van de Unie;

Or. en

Amendement 133
Caroline Roose, Bronis Ropė
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. is van mening dat het cohesiebeleid 
gericht moet zijn op de uitvoering van de 
Overeenkomst van Parijs en de strijd tegen 
de klimaatverandering door middel van een 
doeltreffende methode voor het monitoren 
van de klimaatuitgaven en de prestaties 
hiervan, met inbegrip van de negatieve 
gevolgen ervan voor de EU-regio’s;

9. is van mening dat het cohesiebeleid 
gericht moet zijn op de uitvoering van de 
Overeenkomst van Parijs en de strijd tegen 
de klimaatverandering door middel van een 
doeltreffende methode voor het monitoren 
van de klimaatuitgaven en de prestaties 
hiervan, met inbegrip van de negatieve 
gevolgen ervan voor de EU-regio’s; pleit 
er sterk voor om in regionale 
milieustrategieën een niet-
schadenbeginsel op te nemen en het 
verwezenlijken van de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen en 
de Overeenkomst van Parijs te 
ondersteunen met volledige inachtneming 
van de EU-taxonomie;

Or. en

Amendement 134
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André Rougé

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. is van mening dat het cohesiebeleid 
gericht moet zijn op de uitvoering van de 
Overeenkomst van Parijs en de strijd tegen 
de klimaatverandering door middel van 
een doeltreffende methode voor het 
monitoren van de klimaatuitgaven en de 
prestaties hiervan, met inbegrip van de 
negatieve gevolgen ervan voor de EU-
regio’s;

9. is van mening dat het cohesiebeleid 
gericht moet zijn op de uitvoering van de 
Overeenkomst van Parijs en de strijd tegen 
de klimaatverandering;

Or. fr

Amendement 135
Mathilde Androuët

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. is van mening dat het cohesiebeleid 
gericht moet zijn op de uitvoering van de 
Overeenkomst van Parijs en de strijd 
tegen de klimaatverandering door middel 
van een doeltreffende methode voor het 
monitoren van de klimaatuitgaven en de 
prestaties hiervan, met inbegrip van de 
negatieve gevolgen ervan voor de EU-
regio’s;

9. is van mening dat het cohesiebeleid 
gericht moet zijn op het behoud van de 
biodiversiteit en lokaal ecologisch 
evenwicht;

Or. fr

Amendement 136
Mircea-Gheorghe Hava

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9
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Ontwerpresolutie Amendement

9. is van mening dat het cohesiebeleid 
gericht moet zijn op de uitvoering van de 
Overeenkomst van Parijs en de strijd tegen 
de klimaatverandering door middel van een 
doeltreffende methode voor het monitoren 
van de klimaatuitgaven en de prestaties 
hiervan, met inbegrip van de negatieve 
gevolgen ervan voor de EU-regio’s;

9. is van mening dat het cohesiebeleid 
moet bijdragen aan de uitvoering van de 
Overeenkomst van Parijs en de strijd tegen 
de klimaatverandering, ook door middel 
van een doeltreffende methode voor het 
monitoren van de klimaatuitgaven en de 
prestaties hiervan, met inbegrip van de 
negatieve gevolgen ervan voor de burgers 
en regio’s van de EU;

Or. en

Amendement 137
Franc Bogovič

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. roept op om te zorgen voor meer 
samenhang en coördinatie tussen het 
cohesiebeleid en ander EU-beleid om de 
integratie van klimaataspecten in het 
beleid te verbeteren, doeltreffender op 
hulpbronnen gebaseerde 
beleidsmaatregelen te ontwerpen, 
doelgerichte EU-financiering te 
verstrekken en, bijgevolg, de uitvoering 
van de klimaatbeleidsmaatregelen in de 
praktijk te verbeteren;

Or. en

Amendement 138
Laurence Farreng, Stéphane Bijoux

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. verzoekt om criteria op het gebied 
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van milieu en behoud van natuurlijke 
rijkdommen in dezelfde mate in 
aanmerking te nemen als economische 
criteria bij de berekening van de 
subsidiabiliteit van een project, met name 
als het gaat om projecten met betrekking 
tot het cultureel en natuurlijk erfgoed;

Or. fr

Amendement 139
Franc Bogovič

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 ter. benadrukt dat er meer synergieën 
tussen de verschillende 
financieringsbronnen op EU-, nationaal 
en regionaal niveau nodig zijn, evenals 
sterkere koppelingen tussen 
overheidsfinanciering en particuliere 
financiering om de doeltreffendheid van 
de regionale milieustrategieën in de strijd 
tegen de klimaatverandering te verhogen;

Or. en

Amendement 140
Josianne Cutajar

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. onderstreept de sleutelrol die de 
lokale en regionale overheden spelen bij de 
totstandbrenging van een eerlijke transitie 
naar een klimaatneutrale economie voor 
iedereen, met sociale en economische 
cohesie als kern;

10. onderstreept de sleutelrol die de 
lokale en regionale overheden spelen bij de 
totstandbrenging van een eerlijke transitie 
naar een klimaatneutrale economie voor 
iedereen, met sociale en economische 
cohesie als kern; herinnert eraan dat dit 
proces niet mogelijk zou zijn zonder een 
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grote aandacht voor vaardigheden; is van 
mening dat regionale milieustrategieën 
ook gericht moeten zijn op een 
verbetering van de bestuurlijke capaciteit 
van de lokale en regionale instellingen en 
op de ontwikkeling van hun potentieel om 
economisch, sociaal en territoriaal 
concurrentievermogen mogelijk te maken;

Or. en

Amendement 141
Caroline Roose, Bronis Ropė
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. onderstreept de sleutelrol die de 
lokale en regionale overheden spelen bij de 
totstandbrenging van een eerlijke transitie 
naar een klimaatneutrale economie voor 
iedereen, met sociale en economische 
cohesie als kern;

10. onderstreept de sleutelrol die de 
lokale en regionale overheden, evenals 
gemeenschaps- en burgerinitiatieven, 
spelen bij de totstandbrenging van een 
eerlijke transitie naar een klimaatneutrale 
economie voor iedereen, met sociale en 
economische cohesie als kern;

Or. en

Amendement 142
Stéphane Bijoux, Sandro Gozi, Susana Solís Pérez, Laurence Farreng, Irène Tolleret, 
Mauri Pekkarinen, Ondřej Knotek, Katalin Cseh

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. onderstreept de sleutelrol die de 
lokale en regionale overheden spelen bij de 
totstandbrenging van een eerlijke transitie 
naar een klimaatneutrale economie voor 
iedereen, met sociale en economische 
cohesie als kern;

10. onderstreept de sleutelrol die de 
lokale en regionale overheden spelen bij de 
totstandbrenging van een eerlijke transitie 
naar een klimaatneutrale economie voor 
iedereen, met sociale, economische en 
territoriale cohesie als kern;



AM\1221872NL.docx 69/109 PE663.150v01-00

NL

Or. fr

Amendement 143
Mathilde Androuët

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. onderstreept de sleutelrol die de 
lokale en regionale overheden spelen bij de 
totstandbrenging van een eerlijke transitie 
naar een klimaatneutrale economie voor 
iedereen, met sociale en economische 
cohesie als kern;

10. onderstreept de sleutelrol die de 
nationale, lokale en regionale overheden 
spelen bij de totstandbrenging van een 
eerlijke transitie naar een klimaatneutrale 
economie voor iedereen, met sociale en 
economische cohesie als kern;

Or. fr

Amendement 144
André Rougé

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. onderstreept de sleutelrol die de 
lokale en regionale overheden spelen bij de 
totstandbrenging van een eerlijke transitie 
naar een klimaatneutrale economie voor 
iedereen, met sociale en economische 
cohesie als kern;

10. onderstreept de sleutelrol die de 
nationale, lokale en regionale overheden 
van de lidstaten van de Unie spelen bij de 
totstandbrenging van een eerlijke transitie 
voor iedereen;

Or. fr

Amendement 145
Caroline Roose, Bronis Ropė
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. wijst erop dat gemeenschaps- en 
burgerinitiatieven de ecologische transitie 
en de matiging van en aanpassing aan de 
klimaatverandering in hoge mate kunnen 
ondersteunen, en dat plaatselijke 
actiegroepen en het LEADER-programma 
de uitgelezen instrumenten kunnen zijn 
om dit te realiseren; spoort de lidstaten en 
regionale overheden dan ook aan om deze 
programma’s te coördineren met hun 
regionale milieustrategieën;

Or. en

Amendement 146
Franc Bogovič

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. pleit voor een grotere benutting 
van groene en blauwe investeringen en 
innovatie in het kader van het 
cohesiebeleid en voor een uitgebreider 
gebruik van oplossingen op natuurlijke 
basis;

Or. en

Amendement 147
Caroline Roose, Bronis Ropė
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 ter. wijst erop dat de macroregionale 
strategieën van de EU moeten bijdragen 
tot samenwerking die gericht is op het 
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oplossen van regionale kwesties in 
verband met de matiging van en 
aanpassing aan de klimaatverandering; is 
van mening dat de operationele 
programma’s daarom moeten worden 
afgestemd op de macroregionale 
strategieën van de EU, aangezien een 
geïntegreerde aanpak en een strategische 
planning van het grootste belang zijn;

Or. en

Amendement 148
Tonino Picula, Josianne Cutajar, Constanze Krehl, Cristina Maestre Martín De 
Almagro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. verzoekt de Commissie toezicht te 
houden op de vooruitgang van de nationale 
regeringen en de lokale en regionale 
overheden bij de aanpak van de 
klimaatverandering; benadrukt het feit dat 
de doeltreffendheid en complementariteit 
van de ESI-fondsen bij de aanpak van de 
klimaatverandering moeten worden 
vergroot;

11. verzoekt de Commissie toezicht te 
houden op de vooruitgang van de nationale 
regeringen en de lokale en regionale 
overheden bij de aanpak van de 
klimaatverandering; benadrukt dat de 
lokale en regionale overheden op 
nationaal niveau daadwerkelijk moeten 
worden betrokken bij de beoordeling door 
de Europese Commissie van het 
klimaatveranderingsbeleid en de 
klimaatdoelstellingen in het kader van het 
Europees Semester; benadrukt het feit dat 
de doeltreffendheid en complementariteit 
van de ESI-fondsen bij de aanpak van de 
klimaatverandering moeten worden 
vergroot;

Or. en

Amendement 149
Stéphane Bijoux, Sandro Gozi, Susana Solís Pérez, Laurence Farreng, Irène Tolleret, 
Mauri Pekkarinen, Katalin Cseh

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. verzoekt de Commissie toezicht te 
houden op de vooruitgang van de nationale 
regeringen en de lokale en regionale 
overheden bij de aanpak van de 
klimaatverandering; benadrukt het feit dat 
de doeltreffendheid en complementariteit 
van de ESI-fondsen bij de aanpak van de 
klimaatverandering moeten worden 
vergroot;

11. verzoekt de Commissie toezicht te 
houden op de vooruitgang van de nationale 
regeringen en de lokale en regionale 
overheden bij de aanpak van de 
klimaatverandering op alle niveaus; 
benadrukt het feit dat de doeltreffendheid 
en complementariteit van de ESI-fondsen 
alsmede andere programma’s en 
instrumenten van de EU, zoals het Elfpo, 
het EFMZV, LIFE, Horizon Europa en 
Creatief Europa, bij de aanpak van de 
klimaatverandering moeten worden 
vergroot;

Or. fr

Amendement 150
André Rougé

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. verzoekt de Commissie toezicht te 
houden op de vooruitgang van de nationale 
regeringen en de lokale en regionale 
overheden bij de aanpak van de 
klimaatverandering; benadrukt het feit dat 
de doeltreffendheid en complementariteit 
van de ESI-fondsen bij de aanpak van de 
klimaatverandering moeten worden 
vergroot;

11. verzoekt de Commissie toezicht te 
houden op de vooruitgang van de nationale 
regeringen en hun lokale en regionale 
overheden bij de aanpak van de 
klimaatverandering;

Or. fr

Amendement 151
Isabel Benjumea Benjumea

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11
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Ontwerpresolutie Amendement

11. verzoekt de Commissie toezicht te 
houden op de vooruitgang van de nationale 
regeringen en de lokale en regionale 
overheden bij de aanpak van de 
klimaatverandering; benadrukt het feit dat 
de doeltreffendheid en complementariteit 
van de ESI-fondsen bij de aanpak van de 
klimaatverandering moeten worden 
vergroot;

11. verzoekt de Commissie toezicht te 
houden op de vooruitgang van de nationale 
regeringen en de lokale en regionale 
overheden bij de aanpak van de 
klimaatverandering, alsook het effect van 
dit beleid op de economie van elke 
lidstaat, zijn productieapparaat en zijn 
gegevens over werkgelegenheid te 
evalueren; benadrukt het feit dat de 
doeltreffendheid en complementariteit van 
de ESI-fondsen bij de aanpak van de 
klimaatverandering moeten worden 
vergroot;

Or. es

Amendement 152
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. verzoekt de Commissie toezicht te 
houden op de vooruitgang van de 
nationale regeringen en de lokale en 
regionale overheden bij de aanpak van de 
klimaatverandering; benadrukt het feit dat 
de doeltreffendheid en complementariteit 
van de ESI-fondsen bij de aanpak van de 
klimaatverandering moeten worden 
vergroot;

11. benadrukt het feit dat de 
doeltreffendheid en complementariteit van 
de ESI-fondsen op het gebied van de 
aanpak van de klimaatverandering moeten 
worden vergroot;

Or. pl

Amendement 153
Mircea-Gheorghe Hava

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11
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Ontwerpresolutie Amendement

11. verzoekt de Commissie toezicht te 
houden op de vooruitgang van de nationale 
regeringen en de lokale en regionale 
overheden bij de aanpak van de 
klimaatverandering; benadrukt het feit dat 
de doeltreffendheid en complementariteit 
van de ESI-fondsen bij de aanpak van de 
klimaatverandering moeten worden 
vergroot;

11. verzoekt de Commissie toezicht te 
houden op de vooruitgang van de nationale 
regeringen en de lokale en regionale 
overheden bij de aanpak van de 
klimaatverandering en hierover verslagen 
te publiceren, met behulp van een 
gemeenschappelijke norm voor alle 
lidstaten; benadrukt het feit dat de 
doeltreffendheid en complementariteit van 
de ESI-fondsen bij de aanpak van de 
klimaatverandering moeten worden 
vergroot;

Or. en

Amendement 154
Tonino Picula, Josianne Cutajar, Cristina Maestre Martín De Almagro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. is ingenomen met 
beleidsdoelstelling 2 (PO2) van de 
voorgestelde nieuwe verordening 
gemeenschappelijke bepalingen die tot 
doel heeft te komen tot een Europa dat 
groen, veerkrachtig en koolstofarm is en 
dat de overgang maakt naar een 
koolstofneutrale economie, door de 
bevordering van een schone en eerlijke 
energietransitie, groene en blauwe 
investeringen, de circulaire economie, de 
matiging van en aanpassing aan de 
klimaatverandering, risicopreventie en 
risicobeheersing; herinnert eraan dat de 
thematische concentratie van PO2 in het 
kader van het EFRO het best op regionaal 
niveau kan worden toegepast teneinde 
rekening te houden met de verschillende 
regionale specifieke kenmerken op het 
gebied van klimaat;

Or. en
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Amendement 155
Tonino Picula, Constanze Krehl, Cristina Maestre Martín De Almagro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. steunt het akkoord inzake het 
meerjarig financieel kader voor de 
periode 2021-2027 dat schadelijke 
subsidies vermijdt, een volledige 
afschaffing van de subsidies voor fossiele 
brandstoffen, zowel direct als indirect, 
tegen uiterlijk 2025 ondersteunt, zorgt 
voor een algemene financiering en 
programmaprioriteiten die de 
klimaatnoodtoestand weerspiegelen en 
bijdraagt tot de mainstreaming van 
klimaatmaatregelen en tot de 
verwezenlijking van een algemeen 
streefcijfer van ten minste 30 % van de 
begrotingsuitgaven van de EU ter 
ondersteuning van de 
klimaatdoelstellingen;

Or. en

Amendement 156
Tonino Picula, Josianne Cutajar, Constanze Krehl, Cristina Maestre Martín De 
Almagro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 quater. maakt zich zorgen over de 
economische verliezen ten gevolge van 
natuurgevaren en de schade aan door de 
EU gefinancierde infrastructuurprojecten 
die door weer en klimaatgerelateerde 
extremen is veroorzaakt; dringt aan op de 
ondersteuning van activiteiten en 
infrastructuurprojecten die voldoen aan 



PE663.150v01-00 76/109 AM\1221872NL.docx

NL

de klimaat- en milieunormen en die beter 
bestand zijn tegen natuurgevaren;

Or. en

Amendement 157
Tonino Picula, Josianne Cutajar, Constanze Krehl, Cristina Maestre Martín De 
Almagro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 ter. benadrukt dat het van het grootste 
belang is om in alle relevante 
cohesiebeleidswetgeving horizontale 
beginselen na te leven, zoals de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen van 
de VN, een eerlijke en sociaal inclusieve 
transitie, een wettelijk bindende 
doelstelling voor klimaatgerelateerde 
uitgaven van 30 % en voor 
biodiversiteitsgerelateerde uitgaven van 
10 %; benadrukt derhalve dat er snel een 
transparante, alomvattende en 
betekenisvolle traceermethode moet 
worden vastgesteld en dat deze, indien 
nodig, tijdens de tussentijdse herziening 
van het MFK moet worden aangepast, 
zowel voor klimaatgerelateerde uitgaven 
als voor biodiversiteitsgerelateerde 
uitgaven;

Or. en

Amendement 158
Franc Bogovič

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. steunt het Europees Comité van de 



AM\1221872NL.docx 77/109 PE663.150v01-00

NL

Regio’s in zijn oproep om lokale en 
regionale overheden directe toegang te 
geven tot Europese subsidies (uit de 
Europese begroting en van andere 
Europese financiële instellingen zoals de 
EIB) voor de bestrijding van de 
klimaatcrisis en om de lokale 
gemeenschappen veerkrachtiger te 
maken, waarbij de weg wordt vrijgemaakt 
voor het herstel na de COVID-19-
pandemie; is van mening dat er met name 
aanvullende instrumenten moeten worden 
opgezet die directe toegang geven tot de 
EU-subsidies, zoals stedelijke innovatieve 
acties uit hoofde van het EFRO (art. 8) of 
het toekomstige Stedelijk Europa na 
2020-initiatief uit hoofde van de 
EFRO/Cohesiefonds-verordening 
(art. 10), met name voor de projecten met 
betrekking tot de Green Deal;

Or. en

Amendement 159
Nora Mebarek, Tonino Picula

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. spoort de lidstaten aan voor deze 
complementariteit te zorgen aan de hand 
van een ambitieuze territoriale toepassing 
van hun nationaal herstelplan, waarbij 
alle relevante actoren in de regio’s 
worden betrokken; verzoekt de lidstaten 
voorts een regelmatig geactualiseerd 
scorebord uit te brengen waarmee de 
territoriale effecten van nationale en 
Europese herstelmaatregelen worden 
gemeten, met bijzondere aandacht voor de 
bijdrage van die maatregelen aan de 
bestrijding van klimaatverandering;

Or. en
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Amendement 160
Tonino Picula, Josianne Cutajar, Cristina Maestre Martín De Almagro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. is ingenomen met het voorstel om 
het Fonds voor een rechtvaardige transitie 
aan te vullen met extra middelen; betreurt 
evenwel het feit dat het extra bedrag dat de 
Commissie voorstelt, is verlaagd in het 
kader van het akkoord in de Raad over 
Next Generation EU; onderstreept dat de 
verlagingen de kerndoelstellingen van het 
fonds in gevaar zouden brengen;

12. is ingenomen met het voorstel om 
het Fonds voor een rechtvaardige transitie 
aan te vullen met extra middelen, onder 
meer met aanvullende middelen uit 
Next Generation EU, en de twee extra 
pijlers van het mechanisme voor een 
rechtvaardige transitie, namelijk een 
specifieke regeling in het kader van 
InvestEU en een leenfaciliteit voor de 
overheidssector die zal bijdragen tot het 
verlichten van de economische gevolgen 
van de transitie naar klimaatneutraliteit 
voor de kwetsbaarste regio’s in de Unie; 
betreurt evenwel het feit dat het extra 
bedrag dat de Commissie voorstelt met 
meer dan twee derde is verlaagd – van 30 
naar 7,5 miljard EUR – in het kader van 
het akkoord in de Raad over Next 
Generation EU; onderstreept dat de 
verlagingen de kerndoelstellingen van het 
fonds in gevaar zouden brengen;

Or. en

Amendement 161
Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels
namens de Linkse Fractie – GUE/NGL

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. is ingenomen met het voorstel om 
het Fonds voor een rechtvaardige transitie 
aan te vullen met extra middelen; betreurt 
evenwel het feit dat het extra bedrag dat de 

12. wijst op zijn steun aan het door de 
Commissie gewijzigde voorstel om de 
begroting van het Fonds voor een 
rechtvaardige transitie te verhogen van 
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Commissie voorstelt, is verlaagd in het 
kader van het akkoord in de Raad over 
Next Generation EU; onderstreept dat de 
verlagingen de kerndoelstellingen van het 
fonds in gevaar zouden brengen;

7,5 miljard EUR naar 40 miljard EUR, 
waarvan 10 miljard EUR in het kader van 
het MFK en 30 miljard EUR uit Next 
Generation EU; betreurt het feit dat het 
bedrag dat de Commissie voorstelt met 
meer dan de helft is verlaagd in het kader 
van het akkoord in de Raad over het MFK 
en Next Generation EU en betreurt het feit 
dat deze verlagingen zijn gehandhaafd in 
het definitieve akkoord tussen het 
Parlement en de Raad; onderstreept dat de 
verlagingen de kerndoelstellingen van het 
fonds in gevaar zouden brengen;

Or. en

Amendement 162
Stéphane Bijoux, Sandro Gozi, Susana Solís Pérez, Laurence Farreng, Irène Tolleret, 
Ondřej Knotek, Katalin Cseh

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. is ingenomen met het voorstel om 
het Fonds voor een rechtvaardige transitie 
aan te vullen met extra middelen; betreurt 
evenwel het feit dat het extra bedrag dat de 
Commissie voorstelt, is verlaagd in het 
kader van het akkoord in de Raad over 
Next Generation EU; onderstreept dat de 
verlagingen de kerndoelstellingen van het 
fonds in gevaar zouden brengen;

12. is ingenomen met het tijdens een 
trialoog bereikte akkoord over het Fonds 
voor een rechtvaardige transitie; betreurt 
evenwel het feit dat het extra bedrag dat de 
Commissie voorstelt, is verlaagd in het 
kader van het akkoord in de Raad over 
Next Generation EU; verzoekt de lidstaten 
om de fondsen zo snel mogelijk te 
besteden en de desbetreffende lidstaten 
om bij de verdeling van de middelen 
bijzondere aandacht aan de ultraperifere 
gebieden te besteden;

Or. fr

Amendement 163
Mircea-Gheorghe Hava

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12
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Ontwerpresolutie Amendement

12. is ingenomen met het voorstel om 
het Fonds voor een rechtvaardige transitie 
aan te vullen met extra middelen; betreurt 
evenwel het feit dat het extra bedrag dat de 
Commissie voorstelt, is verlaagd in het 
kader van het akkoord in de Raad over 
Next Generation EU; onderstreept dat de 
verlagingen de kerndoelstellingen van het 
fonds in gevaar zouden brengen;

12. is ingenomen met het voorstel om 
het Fonds voor een rechtvaardige transitie 
aan te vullen met extra middelen; betreurt 
evenwel het feit dat het extra bedrag dat de 
Commissie voorstelt, is verlaagd in het 
kader van het akkoord in de Raad over 
Next Generation EU; onderstreept dat de 
verlagingen afbreuk doen aan de 
verwezenlijking van de kerndoelstellingen 
van het fonds en bijkomende druk leggen 
op de nationale begrotingen;

Or. en

Amendement 164
Franc Bogovič

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. is ingenomen met de vaststelling 
van het meerjarig financieel kader van de 
Unie voor de periode 2021-2027 en het 
COVID-19-herstelpakket van Next 
Generation EU, waarvan ten minste 30 % 
zal worden besteed aan 
klimaatdoelstellingen, hetgeen betekent 
dat ten minste 547 miljard EUR van de 
nieuwe financiële middelen van de EU 
beschikbaar zal worden gesteld voor de 
groene transitie;

Or. en

Amendement 165
Caroline Roose, Bronis Ropė
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. is van mening dat bij het verlenen 
van financiële steun uit de Europese 
structuur- en investeringsfondsen (ESI-
fondsen) de belangrijkste prioriteit moet 
zijn dat de specifieke behoeften van de 
regio’s en de lidstaten in aanmerking 
worden genomen en worden aangepakt;

Or. en

Amendement 166
André Rougé

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. herhaalt dat de specifieke 
kenmerken van alle regio’s, zoals 
gedefinieerd in artikel 174 van het VWEU, 
in het transitieproces volledig tot uiting 
moeten komen, zodat geen enkele regio 
achterblijft;

13. herhaalt dat de specifieke 
kenmerken van alle regio’s van de 
lidstaten van de Unie, zoals gedefinieerd 
in de artikelen 174 en 349 van het VWEU, 
in het transitieproces volledig tot uiting 
moeten komen, zodat geen enkele van deze 
regio’s achterblijft; wijst erop dat met 
name rekening moet worden gehouden 
met de specifieke kenmerken van de 
ultraperifere gebieden, overeenkomstig 
artikel 349 van het VWEU, om hun 
bijzondere klimatologische 
omstandigheden daadwerkelijk in 
aanmerking te nemen;

Or. fr

Amendement 167
Josianne Cutajar

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13
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Ontwerpresolutie Amendement

13. herhaalt dat de specifieke 
kenmerken van alle regio’s, zoals 
gedefinieerd in artikel 174 van het VWEU, 
in het transitieproces volledig tot uiting 
moeten komen, zodat geen enkele regio 
achterblijft;

13. herhaalt dat de specifieke 
kenmerken van alle regio’s, zoals 
gedefinieerd in artikel 174 van het VWEU, 
in het transitieproces volledig tot uiting 
moeten komen, zodat geen enkele regio 
achterblijft; is van mening dat de algehele 
harmonieuze ontwikkeling van deze 
gebieden moet worden gewaarborgd; 
dringt er in dit verband op aan om bij een 
eventuele herziening van de richtsnoeren 
inzake staatssteun de specifieke 
kenmerken van de regio’s zoals opgesomd 
in artikel 174 van het VWEU te 
evalueren;

Or. en

Amendement 168
Daniel Buda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. herhaalt dat de specifieke 
kenmerken van alle regio’s, zoals 
gedefinieerd in artikel 174 van het VWEU, 
in het transitieproces volledig tot uiting 
moeten komen, zodat geen enkele regio 
achterblijft;

13. herhaalt dat de specifieke 
kenmerken van alle regio’s, zoals 
gedefinieerd in artikel 174 van het VWEU, 
in het transitieproces volledig tot uiting 
moeten komen, zodat geen enkele regio 
achterblijft, met name door zich te richten 
op plattelandsgebieden, gebieden die 
industriële transitie doormaken en regio’s 
die kampen met ernstige en aanhoudende 
natuurlijke of demografische 
belemmeringen;

Or. ro

Amendement 169
Stéphane Bijoux, Sandro Gozi, Susana Solís Pérez, Laurence Farreng, Irène Tolleret, 
Ondřej Knotek, Katalin Cseh



AM\1221872NL.docx 83/109 PE663.150v01-00

NL

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. herinnert eraan dat de 
ultraperifere gebieden op grond van 
artikel 349 van het VWEU een bijzondere 
regeling genieten teneinde maatregelen 
op maat van hun specifieke kenmerken te 
treffen; verzoekt de vereiste financiële 
middelen aan die regio’s toe te wijzen 
teneinde een groene transitie te 
verwezenlijken die economie en ecologie 
verzoent en teneinde zich aan te passen 
aan de gevolgen van de 
klimaatverandering waardoor zij vanwege 
hun kwetsbaarheid in het bijzonder 
worden getroffen;

Or. fr

Amendement 170
Simone Schmiedtbauer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. is van mening dat innovatieve, 
inclusieve en duurzame oplossingen om 
plattelandsgebieden als woon- en 
werkplek te versterken en aantrekkelijker 
te maken een sleutelelement moeten zijn 
in de uitvoering van het cohesiebeleid;

Or. de

Amendement 171
Stéphane Bijoux, Sandro Gozi, Susana Solís Pérez, Laurence Farreng, Irène Tolleret, 
Katalin Cseh

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

13 ter. roept eveneens op tot de oprichting 
van een waarnemingscentrum voor 
duurzame ontwikkeling en de groene 
transitie in de ultraperifere gebieden 
teneinde goede praktijken te 
inventariseren en duurzame oplossingen 
te ontwikkelen voor de strijd tegen de 
klimaatverandering, die zouden kunnen 
worden doorgevoerd in en afgestemd op 
de andere regio’s van de Europese Unie;

Or. fr

Amendement 172
Tonino Picula, Josianne Cutajar

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. benadrukt het feit dat eilanden, met 
name kleine eilanden met beperkte 
bestuurlijke autonomie, toegang moeten 
hebben tot voldoende economische 
middelen om geïntegreerde, 
sectorgebonden en innoverende 
interventies te kunnen uitvoeren op het 
gebied van infrastructuur en lokale 
economische ontwikkeling;

14. benadrukt de sleutelrol die 
eilanden, met name kleine eilanden, 
ultraperifere en perifere/afgelegen 
gebieden kunnen spelen in de transitie 
naar klimaatneutraliteit, als 
innovatielaboratoria voor de ontwikkeling 
van schone energie, als hun volledige 
potentieel wordt benut met behulp van 
geschikte instrumenten, ondersteuning en 
financiering; benadrukt het feit dat 
eilanden, met name kleine eilanden met 
beperkte bestuurlijke autonomie, toegang 
moeten hebben tot voldoende economische 
middelen om geïntegreerde, 
sectorgebonden en innoverende 
interventies te kunnen uitvoeren op het 
gebied van infrastructuur en lokale 
economische ontwikkeling;

Or. en
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Amendement 173
Josianne Cutajar

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. benadrukt het feit dat eilanden, met 
name kleine eilanden met beperkte 
bestuurlijke autonomie, toegang moeten 
hebben tot voldoende economische 
middelen om geïntegreerde, 
sectorgebonden en innoverende 
interventies te kunnen uitvoeren op het 
gebied van infrastructuur en lokale 
economische ontwikkeling;

14. benadrukt het feit dat eilanden, met 
name kleine eilanden met beperkte 
bestuurlijke autonomie, toegang moeten 
hebben tot voldoende economische 
middelen en adequate opleiding om 
geïntegreerde, sectorgebonden en 
innoverende interventies te kunnen 
uitvoeren op het gebied van infrastructuur 
en lokale economische ontwikkeling; is 
van mening dat deze gebieden een 
formidabel laboratorium voor 
duurzaamheidspraktijken kunnen zijn in 
sectoren zoals schone energie, slimme 
mobiliteit, afvalbeheer en circulaire 
economie;

Or. en

Amendement 174
Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels
namens de Linkse Fractie – GUE/NGL

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. benadrukt het feit dat eilanden, met 
name kleine eilanden met beperkte 
bestuurlijke autonomie, toegang moeten 
hebben tot voldoende economische 
middelen om geïntegreerde, 
sectorgebonden en innoverende 
interventies te kunnen uitvoeren op het 
gebied van infrastructuur en lokale 
economische ontwikkeling;

14. benadrukt het feit dat eilanden, met 
name kleine eilanden met beperkte 
bestuurlijke autonomie, toegang moeten 
hebben tot voldoende economische 
middelen om geïntegreerde, 
sectorgebonden en innoverende 
interventies te kunnen uitvoeren op het 
gebied van infrastructuur en lokale 
economische ontwikkeling; onderstreept 
het potentieel aan hernieuwbare energie 
van de perifere en ultraperifere gebieden, 
dat verband houdt met hun geografische 
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en klimatologische kenmerken;

Or. en

Amendement 175
Nora Mebarek, Tonino Picula

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. benadrukt het feit dat eilanden, met 
name kleine eilanden met beperkte 
bestuurlijke autonomie, toegang moeten 
hebben tot voldoende economische 
middelen om geïntegreerde, 
sectorgebonden en innoverende 
interventies te kunnen uitvoeren op het 
gebied van infrastructuur en lokale 
economische ontwikkeling;

14. benadrukt het feit dat eilanden en 
ultraperifere gebieden, met name kleine 
eilanden met beperkte bestuurlijke 
autonomie, van cruciaal belang zijn voor 
het onderzoek naar de 
klimaatverandering en de biodiversiteit, 
en toegang moeten hebben tot voldoende 
economische middelen om geïntegreerde, 
sectorgebonden en innoverende 
interventies te kunnen uitvoeren op het 
gebied van infrastructuur en lokale 
economische ontwikkeling;

Or. en

Amendement 176
André Rougé

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. benadrukt het feit dat eilanden, met 
name kleine eilanden met beperkte 
bestuurlijke autonomie, toegang moeten 
hebben tot voldoende economische 
middelen om geïntegreerde, 
sectorgebonden en innoverende 
interventies te kunnen uitvoeren op het 
gebied van infrastructuur en lokale 
economische ontwikkeling;

14. benadrukt het feit dat eilanden, met 
name kleine eilanden, die niet op het 
elektriciteitsnet aangesloten gebieden zijn, 
toegang moeten hebben tot voldoende 
economische middelen om geïntegreerde, 
sectorgebonden en innoverende 
interventies te kunnen uitvoeren op het 
gebied van infrastructuur en lokale 
economische ontwikkeling;
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Or. fr

Amendement 177
Caroline Roose, Bronis Ropė
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. benadrukt het feit dat eilanden, met 
name kleine eilanden met beperkte 
bestuurlijke autonomie, toegang moeten 
hebben tot voldoende economische 
middelen om geïntegreerde, 
sectorgebonden en innoverende 
interventies te kunnen uitvoeren op het 
gebied van infrastructuur en lokale 
economische ontwikkeling;

14. benadrukt het feit dat eilanden, met 
name kleine eilanden met beperkte 
bestuurlijke autonomie, toegang moeten 
hebben tot voldoende economische 
middelen om geïntegreerde, 
sectorgebonden en innoverende 
interventies te kunnen uitvoeren op het 
gebied van duurzame infrastructuur en 
lokale economische ontwikkeling;

Or. en

Amendement 178
Mathilde Androuët

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. benadrukt dat een Europees 
zeeagentschap in de ultraperifere 
insulaire gebieden moet worden opgericht 
waarbij onderzoek naar hernieuwbare 
mariene energie en onderzoek naar 
biologische, dierlijke en plantaardige 
hulpbronnen de strategische 
zwaartepunten voor ontwikkeling zouden 
zijn;

Or. fr
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Amendement 179
Mathilde Androuët

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. benadrukt dat gebruik moet 
worden gemaakt van de resultaten van 
initiatieven als New Energy Solutions 
Optimised for Islands (NESOI) en Clean 
Energy for EU Islands (CE4EUI) om te 
zorgen voor een functionele overgang 
tussen de programmeringsperioden 2014-
2020 en 2021-2027; is ingenomen met het 
memorandum van Split, waarin de 
leidende rol van eilandgemeenschappen 
in de energietransitie wordt erkend;

Schrappen

Or. fr

Amendement 180
Tonino Picula, Josianne Cutajar, Constanze Krehl

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. benadrukt dat gebruik moet worden 
gemaakt van de resultaten van initiatieven 
als New Energy Solutions Optimised for 
Islands (NESOI) en Clean Energy for EU 
Islands (CE4EUI) om te zorgen voor een 
functionele overgang tussen de 
programmeringsperioden 2014-2020 en 
2021-2027; is ingenomen met het 
memorandum van Split, waarin de leidende 
rol van eilandgemeenschappen in de 
energietransitie wordt erkend;

15. benadrukt dat gebruik moet worden 
gemaakt van de resultaten van initiatieven 
als New Energy Solutions Optimised for 
Islands (NESOI) en Clean Energy for EU 
Islands (CE4EUI) om te zorgen voor een 
functionele overgang tussen de 
programmeringsperioden 2014-2020 en 
2021-2027; verzoekt de Commissie in dit 
verband een gebruikersvriendelijke 
handleiding voor regionale en lokale 
overheden op te stellen zodat zij de kans 
krijgen geconsolideerde beste praktijken 
inzake de energietransitie en de 
decarbonisatie van economieën te 
erkennen en deze te benutten; is 
ingenomen met het memorandum van 
Split, waarin de leidende rol van 
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eilandgemeenschappen in de 
energietransitie wordt erkend;

Or. en

Amendement 181
Stéphane Bijoux, Sandro Gozi, Laurence Farreng, Irène Tolleret, Ondřej Knotek, 
Mauri Pekkarinen, Katalin Cseh

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. benadrukt dat gebruik moet worden 
gemaakt van de resultaten van initiatieven 
als New Energy Solutions Optimised for 
Islands (NESOI) en Clean Energy for EU 
Islands (CE4EUI) om te zorgen voor een 
functionele overgang tussen de 
programmeringsperioden 2014-2020 en 
2021-2027; is ingenomen met het 
memorandum van Split, waarin de leidende 
rol van eilandgemeenschappen in de 
energietransitie wordt erkend;

15. benadrukt dat gebruik moet worden 
gemaakt van de resultaten van initiatieven 
als New Energy Solutions Optimised for 
Islands (NESOI) en Clean Energy for EU 
Islands (CE4EUI), waarin eveneens 
eilanden met de status van landen en 
gebieden overzee (LGO) als lid van de 
Europese familie zijn opgenomen, om te 
zorgen voor een functionele overgang 
tussen de programmeringsperioden 2014-
2020 en 2021-2027; is ingenomen met het 
memorandum van Split, waarin de leidende 
rol van eilandgemeenschappen in de 
energietransitie wordt erkend;

Or. fr

Amendement 182
Josianne Cutajar

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. benadrukt dat gebruik moet worden 
gemaakt van de resultaten van initiatieven 
als New Energy Solutions Optimised for 
Islands (NESOI) en Clean Energy for EU 
Islands (CE4EUI) om te zorgen voor een 
functionele overgang tussen de 

15. benadrukt dat gebruik moet worden 
gemaakt van de resultaten van initiatieven 
als New Energy Solutions Optimised for 
Islands (NESOI) en Clean Energy for EU 
Islands (CE4EUI) om te zorgen voor een 
functionele overgang tussen de 
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programmeringsperioden 2014-2020 en 
2021-2027; is ingenomen met het 
memorandum van Split, waarin de leidende 
rol van eilandgemeenschappen in de 
energietransitie wordt erkend;

programmeringsperioden 2014-2020 en 
2021-2027; is ingenomen met het 
memorandum van Split, waarin de leidende 
rol van eilandgemeenschappen in de 
energietransitie wordt erkend; onderstreept 
in dit verband het belang van de 
uitwisseling van beste praktijken en van 
de bevordering van wederzijds leren;

Or. en

Amendement 183
André Rougé

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. benadrukt dat gebruik moet worden 
gemaakt van de resultaten van initiatieven 
als New Energy Solutions Optimised for 
Islands (NESOI) en Clean Energy for EU 
Islands (CE4EUI) om te zorgen voor een 
functionele overgang tussen de 
programmeringsperioden 2014-2020 en 
2021-2027; is ingenomen met het 
memorandum van Split, waarin de leidende 
rol van eilandgemeenschappen in de 
energietransitie wordt erkend;

15. benadrukt dat gebruik moet worden 
gemaakt van de resultaten van initiatieven 
als New Energy Solutions Optimised for 
Islands (NESOI), met name fotovoltaïsche 
oplossingen, en Clean Energy for EU 
Islands (CE4EUI) om te zorgen voor een 
functionele overgang tussen de 
programmeringsperioden 2014-2020 en 
2021-2027; is ingenomen met het 
memorandum van Split, waarin de leidende 
rol van eilandgemeenschappen in de 
energietransitie wordt erkend;

Or. fr

Amendement 184
Caroline Roose, Bronis Ropė
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. benadrukt dat gebruik moet worden 
gemaakt van de resultaten van initiatieven 

15. benadrukt dat moet worden 
geprofiteerd van de resultaten van 
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als New Energy Solutions Optimised for 
Islands (NESOI) en Clean Energy for EU 
Islands (CE4EUI) om te zorgen voor een 
functionele overgang tussen de 
programmeringsperioden 2014-2020 en 
2021-2027; is ingenomen met het 
memorandum van Split, waarin de leidende 
rol van eilandgemeenschappen in de 
energietransitie wordt erkend;

initiatieven als New Energy Solutions 
Optimised for Islands (NESOI), het 
“Smart Islands”-initiatief en Clean 
Energy for EU Islands (CE4EUI) om te 
zorgen voor een functionele overgang 
tussen de programmeringsperioden 2014-
2020 en 2021-2027; is ingenomen met het 
memorandum van Split, waarin de leidende 
rol van eilandgemeenschappen in de 
energietransitie wordt erkend;

Or. en

Amendement 185
Franc Bogovič

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. onderstreept dat regionale 
milieustrategieën de productie van 
hernieuwbare energie en een efficiënt 
gebruik van hulpbronnen in de landbouw-
, voedings- en bosbouwsector moeten 
ondersteunen, rekening houdend met de 
concurrentie tussen deze sectoren; stelt 
voor dat de betrokken autoriteiten 
voorrang geven aan alle opties voor de 
productie van hernieuwbare energie die 
goed zijn voor het milieu, de regionale 
economie en de bewoners van de 
desbetreffende regio’s;

Or. en

Amendement 186
Franc Bogovič

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement
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15 ter. dringt erop aan dat in regionale 
milieustrategieën speciaal aandacht moet 
worden besteed aan steun voor het 
vervangen van fossielebrandstof-
intensieve materialen door hernieuwbare 
materialen en biomaterialen, afkomstig 
uit de bos- en landbouw als twee sectoren 
die enerzijds koolstof uitstoten maar 
anderzijds ook als koolstofputten 
fungeren;

Or. en

Amendement 187
Franc Bogovič

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 quater. beklemtoont dat duurzaam 
bosbeheer dicht bij de natuur van cruciaal 
belang is voor een aanhoudende absorptie 
van broeikasgassen uit de atmosfeer en 
bovendien zorgt voor de levering van 
hernieuwbare en klimaatvriendelijke 
grondstoffen voor houtproducten die 
koolstof opslaan en fossiele materialen en 
brandstoffen kunnen vervangen; 
onderstreept dat de drieledige rol van 
bossen (put, opslag en vervanging) 
bijdraagt tot het terugdringen van 
koolstofemissies in de atmosfeer terwijl de 
bossen kunnen doorgroeien en in vele 
andere diensten blijven voorzien, en dat ze 
daarom een integraal onderdeel van 
regionale milieustrategieën moeten 
uitmaken;

Or. en

Amendement 188
Mathilde Androuët



AM\1221872NL.docx 93/109 PE663.150v01-00

NL

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. benadrukt het feit dat alle sectoren 
vertegenwoordigd moeten zijn en 
ondersteund moeten worden in de transitie 
naar klimaatneutrale industriële processen, 
met behoud van het internationale 
concurrentievermogen;

16. benadrukt het feit dat alle sectoren 
vertegenwoordigd moeten zijn en 
ondersteund moeten worden in de transitie 
naar klimaatneutrale industriële processen, 
met behoud van het internationale 
concurrentievermogen; is van mening dat 
de vermeerdering van 
vrijhandelsovereenkomsten bijdraagt tot 
de achteruitgang van het milieu en 
verzoekt de Commissie de uitvoering van 
een proces voor herplaatsing van 
industriële activiteiten binnen de Unie te 
bevorderen;

Or. fr

Amendement 189
Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels
namens de Linkse Fractie – GUE/NGL

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. benadrukt het feit dat alle sectoren 
vertegenwoordigd moeten zijn en 
ondersteund moeten worden in de transitie 
naar klimaatneutrale industriële processen, 
met behoud van het internationale 
concurrentievermogen;

16. benadrukt het feit dat alle sectoren 
vertegenwoordigd moeten zijn en 
ondersteund moeten worden in de transitie 
naar een klimaatneutrale economie en 
aldus bijdragen tot de duurzaamheid van 
de Unie, met behoud van het internationale 
concurrentievermogen; benadrukt de 
strategische rol van hernieuwbare, 
duurzame en gedecentraliseerde energie 
bij de ontwikkeling van de regio’s van de 
EU en hun ondernemingen, in het 
bijzonder kmo’s;

Or. en
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Amendement 190
Josianne Cutajar

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. benadrukt het feit dat alle sectoren 
vertegenwoordigd moeten zijn en 
ondersteund moeten worden in de transitie 
naar klimaatneutrale industriële processen, 
met behoud van het internationale 
concurrentievermogen;

16. benadrukt het feit dat alle sectoren 
vertegenwoordigd moeten zijn en 
ondersteund moeten worden in de transitie 
naar klimaatneutrale industriële processen, 
met behoud van het internationale 
concurrentievermogen en van de 
economische, sociale en territoriale 
samenhang tussen de verschillende 
Europese regio’s;

Or. en

Amendement 191
André Rougé

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. benadrukt het feit dat alle sectoren 
vertegenwoordigd moeten zijn en 
ondersteund moeten worden in de transitie 
naar klimaatneutrale industriële 
processen, met behoud van het 
internationale concurrentievermogen;

16. benadrukt het feit dat alle sectoren 
vertegenwoordigd moeten zijn en 
ondersteund moeten worden in de transitie 
naar koolstofneutrale industriële en 
landbouwprocessen, met behoud van het 
internationale concurrentievermogen;

Or. fr

Amendement 192
Tonino Picula, Josianne Cutajar, Constanze Krehl

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement
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16 bis. dringt aan op de geleidelijke 
afschaffing van openbare en particuliere 
investeringen in zeer vervuilende en 
schadelijke sectoren waarvoor 
economisch haalbare alternatieven 
beschikbaar zijn, met eerbiediging van de 
rechten van de lidstaten om hun 
energiemix te kiezen;

Or. en

Amendement 193
Tonino Picula, Josianne Cutajar, Constanze Krehl

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 ter. roept de nationale en regionale 
programmeringsautoriteiten op om bij de 
lopende ontwikkeling en de nationale en 
regionale uitgavenplannen voor de EU-
subsidies het transformationele effect op 
klimaat- en milieubescherming te 
maximaliseren;

Or. en

Amendement 194
Tonino Picula, Josianne Cutajar

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 quater. verzoekt de Commissie de 
hoogst mogelijke klimaatambitie als 
ijkpunt te gebruiken voor de beoordeling 
van ontwerpuitgavenplannen;

Or. en
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Amendement 195
Tonino Picula, Josianne Cutajar, Erik Bergkvist

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 quinquies. is ingenomen met het 
voorstel inzake REACT EU, aangezien 
het de crisisrespons- en 
crisisherstelmaatregelen voortzet en 
uitbreidt met aanvullende middelen voor 
de bestaande cohesiebeleidsprogramma’s;

Or. en

Amendement 196
Tonino Picula, Josianne Cutajar, Constanze Krehl

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 sexies. is ingenomen met de 
inspanningen van de Europese 
Investeringsbank (EIB) om haar beleid 
inzake kredietverlening op het gebied van 
energie te herzien en 50 % van haar 
activiteiten te besteden aan klimaatactie 
en ecologische duurzaamheid; verzoekt de 
EIB zich in te zetten voor de duurzame 
transitie naar klimaatneutraliteit en 
daarbij bijzondere aandacht te besteden 
aan de regio’s die het sterkst door de 
transitie worden getroffen;

Or. en

Amendement 197
Tonino Picula, Josianne Cutajar, Constanze Krehl

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 septies (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

16 septies. is ingenomen met de 
presentatie van de 
“renovatiegolfstrategie” als een van de 
cruciale strategieën die ertoe bijdragen 
dat Europa in 2050 klimaatneutraal zal 
zijn; beklemtoont dat energiearmoede 
moet worden aangepakt met behulp van 
een programma voor de renovatie van 
gebouwen dat gericht is op kwetsbare 
huishoudens en huishoudens met een 
laag inkomen, als onderdeel van een 
bredere Europese strategie voor 
armoedebestrijding;

Or. en

Amendement 198
Tonino Picula, Josianne Cutajar, Constanze Krehl

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 octies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 octies. verzoekt de Commissie te 
overwegen naar de taxonomieverordening 
te verwijzen voor particuliere en 
overheidsinvesteringen; wijst erop dat het 
beginsel van “geen ernstige afbreuk 
doen” moet worden verankerd;

Or. en

Amendement 199
Tonino Picula, Josianne Cutajar, Constanze Krehl, Erik Bergkvist

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 nonies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 nonies. vraagt om meer te 
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investeren in duurzame mobiliteit zoals 
spoorwegen en duurzame stedelijke 
mobiliteit voor groenere steden met een 
betere levenskwaliteit voor de burgers;

Or. en

Amendement 200
Tonino Picula, Josianne Cutajar

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 decies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 decies. verzoekt de Commissie de 
beoordeling van de Overeenkomst van 
Parijs om de vijf jaar te koppelen aan een 
beoordeling van de verder nodige 
aanpassingen in het cohesiebeleid;

Or. en

Amendement 201
Simone Schmiedtbauer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. benadrukt dat de vermindering 
van het bodemverbruik, met name de 
bodemafdekking, in aanmerking moet 
worden genomen als een belangrijk 
beslissingscriterium bij de uitvoering van 
het cohesiebeleid en de regionale 
milieustrategieën, teneinde het potentieel 
en de diverse functies van de bodem in de 
strijd tegen de klimaatverandering (water- 
en CO2-opslag, filtering, buffering en 
materiaalomzetting, voedselzekerheid, 
productie van biogebaseerde 
hulpbronnen) op de best mogelijke manier 
in stand te houden;
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Or. de

Amendement 202
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. benadrukt het feit dat de 
energiebelastingrichtlijn11 moet worden 
herzien in overeenstemming met het 
beginsel dat de vervuiler betaalt, teneinde 
uiterlijk in 2025 duurzame 
energiebronnen te bevorderen ten koste 
van fossiele brandstoffen, met bijzondere 
aandacht voor de sociale gevolgen;

Schrappen

_________________
11 PB L 283 van 31.10.2003, blz. 51.

Or. pl

Amendement 203
Mircea-Gheorghe Hava

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. benadrukt het feit dat de 
energiebelastingrichtlijn11 moet worden 
herzien in overeenstemming met het 
beginsel dat de vervuiler betaalt, teneinde 
uiterlijk in 2025 duurzame energiebronnen 
te bevorderen ten koste van fossiele 
brandstoffen, met bijzondere aandacht voor 
de sociale gevolgen;

17. benadrukt het feit dat de 
energiebelastingrichtlijn11 moet worden 
herzien in overeenstemming met het 
beginsel dat de vervuiler betaalt, teneinde 
duurzame energiebronnen te bevorderen 
ten koste van fossiele brandstoffen en 
daarbij bijzondere aandacht te schenken 
aan de sociale en economische gevolgen;

_________________ _________________
11 PB L 283 van 31.10.2013, blz. 51. 11 PB L 283 van 31.10.2013, blz. 51.

Or. en
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Amendement 204
André Rougé

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. benadrukt het feit dat de 
energiebelastingrichtlijn11 moet worden 
herzien in overeenstemming met het 
beginsel dat de vervuiler betaalt, teneinde 
uiterlijk in 2025 duurzame energiebronnen 
te bevorderen ten koste van fossiele 
brandstoffen, met bijzondere aandacht 
voor de sociale gevolgen;

17. benadrukt het feit dat de 
energiebelastingrichtlijn11 moet worden 
herzien in overeenstemming met het 
beginsel dat de vervuiler betaalt, teneinde 
duurzame energiebronnen te bevorderen 
indien zij geen negatieve externe effecten 
hebben door hun fluctuerende karakter;

_________________ _________________
11 PB L 283 van 31.10.2003, blz. 51. 11 PB L 283 van 31.10.2003, blz. 51.

Or. fr

Amendement 205
André Rougé

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. vraagt om de geleidelijke invoering 
van een koolstofbelasting aan de grens 
van de Unie voor buitenlandse producten 
waarvoor niet dezelfde milieunormen op 
het gebied van productie gelden;

Or. fr

Amendement 206
André Rougé

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18
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Ontwerpresolutie Amendement

18. dringt erop aan dat in het kader van 
het geactualiseerde actieplan voor de 
circulaire economie voort steun wordt 
verleend voor de overgang naar een 
circulaire economie, kwesties in verband 
met hulpbronnenefficiëntie worden 
aangepakt en duurzame consumptie wordt 
gestimuleerd;

18. dringt erop aan dat in het kader van 
het geactualiseerde actieplan voor de 
circulaire economie voort steun wordt 
verleend voor de overgang naar een 
circulaire economie, kwesties in verband 
met hulpbronnenefficiëntie worden 
aangepakt en duurzame consumptie wordt 
gestimuleerd rekening houdend met de 
conjuncturele problemen die 
ondernemingen ondervinden tijdens de 
periode die nodig is voor het economisch 
herstel met betrekking tot de 
gezondheidscrisis als gevolg van de 
COVID-19-pandemie;

Or. fr

Amendement 207
Daniel Buda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. dringt erop aan dat in het kader van 
het geactualiseerde actieplan voor de 
circulaire economie voort steun wordt 
verleend voor de overgang naar een 
circulaire economie, kwesties in verband 
met hulpbronnenefficiëntie worden 
aangepakt en duurzame consumptie wordt 
gestimuleerd;

18. dringt erop aan dat in het kader van 
het geactualiseerde actieplan voor de 
circulaire economie voort steun wordt 
verleend voor de overgang naar een 
circulaire economie, kwesties in verband 
met hulpbronnenefficiëntie worden 
aangepakt en duurzame consumptie wordt 
gestimuleerd, als aanvulling op het 
aanbieden van een passend 
regelgevingskader en een reeks concrete, 
alomvattende en ambitieuze maatregelen 
om de circulaire economie op EU-niveau 
te stimuleren;

Or. ro

Amendement 208
Stéphane Bijoux, Sandro Gozi, Laurence Farreng, Irène Tolleret, Katalin Cseh
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. dringt erop aan dat in het kader van 
het geactualiseerde actieplan voor de 
circulaire economie voort steun wordt 
verleend voor de overgang naar een 
circulaire economie, kwesties in verband 
met hulpbronnenefficiëntie worden 
aangepakt en duurzame consumptie wordt 
gestimuleerd;

18. dringt erop aan dat in het kader van 
het geactualiseerde actieplan voor de 
circulaire economie voort steun wordt 
verleend voor de overgang naar een 
circulaire economie die is gericht op 
hergebruik en reparatie teneinde 
hulpbronnenefficiëntie te bevorderen en 
duurzame consumptie te stimuleren door 
middel van de voorlichting van de 
consumenten over de duurzaamheid en 
repareerbaarheid van producten via 
verplichte etikettering;

Or. fr

Amendement 209
Mathilde Androuët

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. dringt erop aan dat in het kader van 
het geactualiseerde actieplan voor de 
circulaire economie voort steun wordt 
verleend voor de overgang naar een 
circulaire economie, kwesties in verband 
met hulpbronnenefficiëntie worden 
aangepakt en duurzame consumptie wordt 
gestimuleerd;

18. dringt erop aan dat in het kader van 
het geactualiseerde actieplan voor de 
circulaire economie voort steun wordt 
verleend voor de overgang naar een 
circulaire economie, kwesties in verband 
met het niet-duurzaam gebruik van 
hulpbronnen worden aangepakt en 
duurzame consumptie wordt gestimuleerd;

Or. fr

Amendement 210
Tonino Picula, Josianne Cutajar

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. onderstreept dat het dringend 
nodig is de beginselen van de circulaire 
economie verder te ondersteunen en de 
afvalhiërarchie prioriteit te geven;

Or. en

Amendement 211
Franc Bogovič

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. benadrukt het belang van het 
concept van slimme dorpen om de 
klimaatgerelateerde uitdagingen in de 
Unie het hoofd te bieden en is ingenomen 
met de integratie van dit concept in het 
toekomstige GLB en het cohesie- en 
regionaal beleid van de Unie; dringt erop 
aan dat de lidstaten de benadering van 
slimme dorpen opnemen in hun 
operationeel programma voor de 
nationale en regionale uitvoering van het 
EU-cohesiebeleid, alsook in hun 
nationale strategische GLB-plannen, 
waarvoor zij nationale “slimme dorpen”-
strategieën moeten uitstippelen1 bis; 
benadrukt de rol van de LEADER/CLLD-
benadering bij de uitvoering van “slimme 
dorpen”-strategieën, die sterk gericht 
moeten zijn op digitalisering, 
duurzaamheid en innovatie;
_________________
1 bis Artikel 72 ter (amendement 513) van 
het standpunt van het Europees 
Parlement in eerste lezing over het 
voorstel voor een verordening van het 
Europees Parlement en de Raad tot 
vaststelling van voorschriften inzake 
steun voor de strategische plannen die de 
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lidstaten in het kader van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid 
opstellen (strategische GLB-plannen) en 
die uit het Europees 
Landbouwgarantiefonds (ELGF) en het 
Europees Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling (Elfpo) worden 
gefinancierd, en tot intrekking van 
Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad en van 
Verordening (EU) nr. 1307/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad.

Or. en

Amendement 212
Josianne Cutajar

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. bevordert een sterke betrokkenheid 
van micro-, kleine en middelgrote 
ondernemingen (mkmo’s) bij het 
transitieproces, alsook bij het ontwerp en 
de uitvoering van de regionale 
milieustrategieën aangezien deze actoren 
niet alleen sterk verweven zijn met de 
lokale economie, maar ook door de 
beleidsmaatregelen van de Green Deal 
zullen worden getroffen; acht het van 
essentieel belang dat mkmo’s bijstand 
krijgen om de kansen van de 
milieutransitie aan te grijpen via op maat 
gesneden ondersteuning van bij- en 
nascholing;

Or. en

Amendement 213
Stéphane Bijoux, Sandro Gozi, Susana Solís Pérez, Laurence Farreng, Irène Tolleret, 
Mauri Pekkarinen, Katalin Cseh
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. verzoekt om de uitwerking van 
lokale plannen voor de circulaire 
economie en dat de door lokale en 
regionale overheden geplaatste 
overheidsopdrachten groen en ambitieus 
zijn wat betreft duurzaamheid van 
producten en diensten teneinde de 
industriële veerkracht en strategische 
autonomie van de Europese Unie te 
versterken;

Or. fr

Amendement 214
Simone Schmiedtbauer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. benadrukt dat het creëren en 
versterken van regionale economische 
kringlopen, met name op basis van 
materialen van biologische oorsprong uit 
de land- en bosbouw, van centraal belang 
is voor het genereren van duurzame groei 
en groene banen;

Or. de

Amendement 215
Mathilde Androuët

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. dringt erop aan dat in het kader 
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van het geactualiseerde actieplan voor de 
circulaire economie verder eveneens een 
oplossing wordt gevonden voor problemen 
in verband met de buitensporige 
verstedelijking van Europese ruimten en 
lokale consumptie wordt bevorderd;

Or. fr

Amendement 216
Josianne Cutajar

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 ter. is van mening dat doeltreffende 
regionale milieustrategieën ook voordelig 
zullen zijn voor de toerismesector 
aangezien zij de aantrekkelijkheid van 
veel Europese regio’s als duurzame 
bestemmingen kunnen helpen verbeteren 
en in het algemeen een nieuwe vorm van 
verantwoord toerisme kunnen 
bevorderen;

Or. en

Amendement 217
Josianne Cutajar

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 quater. herinnert eraan dat het 
succes van de regionale milieustrategieën 
ook afhangt van gedegen onderzoeks- en 
innovatiebeleid, ook op lokaal en 
regionaal niveau; moedigt de 
samenwerking aan tussen lokale 
overheden, onderzoeksinstellingen en 
ondernemingen, zoals de initiatieven in 
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het Europees Instituut voor innovatie en 
technologie en de kennis- en 
innovatiegemeenschap (KIG) van dit 
instituut;

Or. en

Amendement 218
Stéphane Bijoux, Sandro Gozi, Susana Solís Pérez, Laurence Farreng, Irène Tolleret, 
Ondřej Knotek, Katalin Cseh

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. roept op tot een grotere rol voor het 
cohesiebeleid bij de ondersteuning van 
risicopreventie-inspanningen om zich aan 
te passen aan de huidige en toekomstige 
gevolgen van de klimaatverandering op 
regionaal en lokaal niveau;

19. roept op tot een grotere rol voor het 
cohesiebeleid bij de ondersteuning van 
risicopreventie-inspanningen om zich aan 
te passen aan de huidige en toekomstige 
gevolgen van de klimaatverandering op 
regionaal en lokaal niveau met bijzondere 
aandacht voor de ultraperifere gebieden 
vanwege de grote impact van de 
klimaatverandering evenals hun 
blootstelling aan natuurrampen, zoals 
cyclonen, vulkaanuitbarstingen, droogte 
maar ook het stijgend waterpeil en 
overstromingen;

Or. fr

Amendement 219
Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels
namens de Linkse Fractie – GUE/NGL

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. roept op tot een grotere rol voor het 
cohesiebeleid bij de ondersteuning van 
risicopreventie-inspanningen om zich aan 
te passen aan de huidige en toekomstige 

19. roept op tot een grotere rol voor het 
cohesiebeleid bij de ondersteuning van 
risicopreventie-inspanningen om zich aan 
te passen aan de huidige en toekomstige 
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gevolgen van de klimaatverandering op 
regionaal en lokaal niveau;

gevolgen van de klimaatverandering op 
regionaal en lokaal niveau; dringt aan op 
de invoering van doeltreffende regionale 
en interregionale 
samenwerkingsmechanismen op het 
gebied van de preventie van 
natuurgevaren, met inbegrip van reactie-, 
beheers- en wederzijdse 
hulpverleningscapaciteit in geval van 
gevaren;

Or. en

Amendement 220
Daniel Buda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. roept op tot een grotere rol voor het 
cohesiebeleid bij de ondersteuning van 
risicopreventie-inspanningen om zich aan 
te passen aan de huidige en toekomstige 
gevolgen van de klimaatverandering op 
regionaal en lokaal niveau;

19. roept op tot een grotere rol voor het 
cohesiebeleid bij de ondersteuning van 
risicopreventie-inspanningen om zich aan 
te passen aan de huidige en toekomstige 
gevolgen van de klimaatverandering op 
regionaal en lokaal niveau; benadrukt dat 
het Fonds voor een rechtvaardige transitie 
een essentieel instrument zal zijn voor het 
ondersteunen van gebieden die het 
zwaarst door de transitie naar 
klimaatneutraliteit worden getroffen en 
voor het voorkomen van een toename van 
de regionale verschillen;

Or. ro

Amendement 221
André Rougé

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement
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19. roept op tot een grotere rol voor het 
cohesiebeleid bij de ondersteuning van 
risicopreventie-inspanningen om zich aan 
te passen aan de huidige en toekomstige 
gevolgen van de klimaatverandering op 
regionaal en lokaal niveau;

19. roept op tot een grotere rol voor het 
cohesiebeleid bij de ondersteuning van 
risicopreventie-inspanningen om zich aan 
te passen aan de huidige en toekomstige 
gevolgen van de klimaatverandering op 
regionaal en lokaal niveau van de 
soevereine lidstaten;

Or. fr


