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Amendement 77
Radan Kanev

Voorstel voor een besluit
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) De Commissie heeft in haar 
evaluatie van het 7e MAP24 geconcludeerd 
dat de in het 7e MAP neergelegde visie 
voor 2050 en de prioritaire doelstellingen 
nog steeds relevant zijn, dat het 7e MAP er 
mede heeft toe geleid dat maatregelen op 
het gebied van milieubeleid 
voorspelbaarder, sneller en beter 
gecoördineerd zijn, en dat de structuur en 
het ondersteunend kader synergieën 
mogelijk hebben gemaakt, waardoor het 
milieubeleid doeltreffender en doelmatiger 
is geworden. Bovendien werd in de 
evaluatie geconcludeerd dat het 7e MAP 
vooruitliep op de Agenda 2030 van de 
Verenigde Naties door te onderstrepen dat 
economische groei en sociaal welzijn 
alleen mogelijk zijn als er voldoende 
natuurlijke hulpbronnen zijn, en dat het 
7e MAP de verwezenlijking van de 
doelstellingen inzake duurzame 
ontwikkeling heeft bevorderd. Het stelde 
de Unie ook in staat om op het 
wereldtoneel in klimaat- en milieukwesties 
eensgezind op te treden. In haar evaluatie 
van het 7e MAP heeft de Commissie ook 
geconcludeerd dat er onvoldoende 
vooruitgang is geboekt op het gebied van 
natuurbescherming, gezondheid en 
beleidsintegratie.

(3) De Commissie heeft in haar 
evaluatie van het 7e MAP24 geconcludeerd 
dat de in het 7e MAP neergelegde visie 
voor 2050 en de prioritaire doelstellingen 
nog steeds relevant zijn, dat het 7e MAP er 
mede heeft toe geleid dat maatregelen op 
het gebied van milieubeleid 
voorspelbaarder, sneller en beter 
gecoördineerd zijn, en dat de structuur en 
het ondersteunend kader synergieën 
mogelijk hebben gemaakt, waardoor het 
milieubeleid doeltreffender en doelmatiger 
is geworden. Bovendien werd in de 
evaluatie geconcludeerd dat het 7e MAP 
vooruitliep op de Agenda 2030 van de 
Verenigde Naties door te onderstrepen dat 
economische groei en sociaal welzijn 
alleen mogelijk zijn als er voldoende 
natuurlijke hulpbronnen zijn, en dat het 
7e MAP de verwezenlijking van de 
doelstellingen inzake duurzame 
ontwikkeling heeft bevorderd. Het stelde 
de Unie ook in staat om op het 
wereldtoneel in klimaat- en milieukwesties 
eensgezind op te treden. In haar evaluatie 
van het 7e MAP heeft de Commissie ook 
geconcludeerd dat er onvoldoende 
vooruitgang is geboekt op het gebied van 
natuurbescherming, gezondheid en 
beleidsintegratie en dat er meer aandacht 
had kunnen worden besteed aan sociale 
kwesties door voort te bouwen op de 
bestaande banden tussen het milieu, 
economie, werkgelegenheid en het sociaal 
beleid. In haar evaluatie kwam de 
Commissie bovendien tot de conclusie dat 
de uitgaven voor de bescherming van het 
milieu in Europa ondanks de steeds 
ambitieuzere milieudoelstellingen al 
jarenlang laag zijn, en dat het niet 
uitvoeren van milieuwetgeving de 
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economie van de Unie jaarlijks circa 
55 miljard EUR kost aan 
gezondheidskosten en rechtstreekse 
milieukosten.

__________________ __________________
24 COM(2019) 233 final. 24 COM(2019) 233 final.

Or. en

Amendement 78
Michal Wiezik

Voorstel voor een besluit
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) De Commissie heeft in haar 
evaluatie van het 7e MAP24 geconcludeerd 
dat de in het 7e MAP neergelegde visie 
voor 2050 en de prioritaire doelstellingen 
nog steeds relevant zijn, dat het 7e MAP er 
mede heeft toe geleid dat maatregelen op 
het gebied van milieubeleid 
voorspelbaarder, sneller en beter 
gecoördineerd zijn, en dat de structuur en 
het ondersteunend kader synergieën 
mogelijk hebben gemaakt, waardoor het 
milieubeleid doeltreffender en doelmatiger 
is geworden. Bovendien werd in de 
evaluatie geconcludeerd dat het 7e MAP 
vooruitliep op de Agenda 2030 van de 
Verenigde Naties door te onderstrepen dat 
economische groei en sociaal welzijn 
alleen mogelijk zijn als er voldoende 
natuurlijke hulpbronnen zijn, en dat het 
7e MAP de verwezenlijking van de 
doelstellingen inzake duurzame 
ontwikkeling heeft bevorderd. Het stelde 
de Unie ook in staat om op het 
wereldtoneel in klimaat- en milieukwesties 
eensgezind op te treden. In haar evaluatie 
van het 7e MAP heeft de Commissie ook 
geconcludeerd dat er onvoldoende 
vooruitgang is geboekt op het gebied van 
natuurbescherming, gezondheid en 

(3) De Commissie heeft in haar 
evaluatie van het 7e MAP24 geconcludeerd 
dat de in het 7e MAP neergelegde visie 
voor 2050 en de prioritaire doelstellingen 
nog steeds relevant zijn, dat het 7e MAP er 
mede heeft toe geleid dat maatregelen op 
het gebied van milieubeleid 
voorspelbaarder, sneller en beter 
gecoördineerd zijn, en dat de structuur en 
het ondersteunend kader synergieën 
mogelijk hebben gemaakt, waardoor het 
milieubeleid doeltreffender en doelmatiger 
is geworden. Bovendien werd in de 
evaluatie geconcludeerd dat het 7e MAP 
vooruitliep op de Agenda 2030 van de 
Verenigde Naties door te onderstrepen dat 
economische groei en sociaal welzijn 
alleen mogelijk zijn als er voldoende 
natuurlijke hulpbronnen zijn, en dat het 
7e MAP de verwezenlijking van de 
doelstellingen inzake duurzame 
ontwikkeling heeft bevorderd. Het stelde 
de Unie ook in staat om op het 
wereldtoneel in klimaat- en milieukwesties 
eensgezind op te treden. In haar evaluatie 
van het 7e MAP heeft de Commissie ook 
geconcludeerd dat er onvoldoende 
vooruitgang is geboekt op het gebied van 
natuurbescherming, gezondheid en 
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beleidsintegratie. beleidsintegratie, dat de EU niet op 
schema zit wat betreft de verwezenlijking 
van de doelstelling om het 
biodiversiteitsverlies tegen 2020 een halt 
toe te roepen en het potentieel van 
ecosystemen om diensten te verstrekken te 
herstellen, en dat de milieugevolgen van 
met name het voedselsysteem nog steeds te 
groot zijn. Belanghebbenden hebben 
beklemtoond dat de 
milieuactieprogramma’s volledig moeten 
aansluiten op de politieke prioriteiten van 
de EU-instellingen, om de politieke 
betrokkenheid van de instellingen te 
garanderen.

__________________ __________________
24 COM(2019) 233 final. 24 COM(2019) 233 final.

Or. en

Amendement 79
João Ferreira, Mick Wallace

Voorstel voor een besluit
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) De Commissie heeft in haar 
evaluatie van het 7e MAP24 geconcludeerd 
dat de in het 7e MAP neergelegde visie 
voor 2050 en de prioritaire doelstellingen 
nog steeds relevant zijn, dat het 7e MAP er 
mede heeft toe geleid dat maatregelen op 
het gebied van milieubeleid 
voorspelbaarder, sneller en beter 
gecoördineerd zijn, en dat de structuur en 
het ondersteunend kader synergieën 
mogelijk hebben gemaakt, waardoor het 
milieubeleid doeltreffender en doelmatiger 
is geworden. Bovendien werd in de 
evaluatie geconcludeerd dat het 7e MAP 
vooruitliep op de Agenda 2030 van de 
Verenigde Naties door te onderstrepen dat 
economische groei en sociaal welzijn 
alleen mogelijk zijn als er voldoende 

(3) De Commissie heeft in haar 
evaluatie van het 7e MAP24 geconcludeerd 
dat de in het 7e MAP neergelegde visie 
voor 2050 en de prioritaire doelstellingen 
nog steeds relevant zijn, dat het 7e MAP er 
mede heeft toe geleid dat maatregelen op 
het gebied van milieubeleid 
voorspelbaarder, sneller en beter 
gecoördineerd zijn, en dat de structuur en 
het ondersteunend kader synergieën 
mogelijk hebben gemaakt, waardoor het 
milieubeleid doeltreffender en doelmatiger 
is geworden. Bovendien werd in de 
evaluatie geconcludeerd dat het 7e MAP 
vooruitliep op de Agenda 2030 van de 
Verenigde Naties door te onderstrepen dat 
economische groei en sociaal welzijn 
alleen mogelijk zijn als er voldoende 
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natuurlijke hulpbronnen zijn, en dat het 
7e MAP de verwezenlijking van de 
doelstellingen inzake duurzame 
ontwikkeling heeft bevorderd. Het stelde 
de Unie ook in staat om op het 
wereldtoneel in klimaat- en milieukwesties 
eensgezind op te treden. In haar evaluatie 
van het 7e MAP heeft de Commissie ook 
geconcludeerd dat er onvoldoende 
vooruitgang is geboekt op het gebied van 
natuurbescherming, gezondheid en 
beleidsintegratie.

natuurlijke hulpbronnen zijn, en dat het 
7e MAP de verwezenlijking van de 
doelstellingen inzake duurzame 
ontwikkeling heeft bevorderd. Het stelde 
de Unie ook in staat om op het 
wereldtoneel in klimaat- en milieukwesties 
eensgezind op te treden. In haar evaluatie 
van het 7e MAP heeft de Commissie ook 
geconcludeerd dat er onvoldoende 
vooruitgang is geboekt op het gebied van 
natuurbescherming, gezondheid en 
beleidsintegratie. Zij voegde hieraan toe 
dat tevens rekening had moeten worden 
gehouden met sociale kwesties, met het 
argument dat de milieucrisis grotere 
gevolgen heeft voor de samenleving dan 
voor de natuur. Zij merkte in haar 
evaluatie eveneens de lage 
uitgavenniveaus voor milieubescherming 
in Europa op, die achterblijven bij de 
vereiste niveaus, ondanks de steeds 
ambitieuzere doelstellingen op dat gebied.

__________________ __________________
24 COM(2019) 233 final. 24 COM(2019) 233 final.

Or. pt

Amendement 80
Stanislav Polčák

Voorstel voor een besluit
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) De Commissie heeft in haar 
evaluatie van het 7e MAP24 geconcludeerd 
dat de in het 7e MAP neergelegde visie 
voor 2050 en de prioritaire doelstellingen 
nog steeds relevant zijn, dat het 7e MAP er 
mede heeft toe geleid dat maatregelen op 
het gebied van milieubeleid 
voorspelbaarder, sneller en beter 
gecoördineerd zijn, en dat de structuur en 
het ondersteunend kader synergieën 
mogelijk hebben gemaakt, waardoor het 

(3) De Commissie heeft in haar 
evaluatie van het 7e MAP24 geconcludeerd 
dat de in het 7e MAP neergelegde visie 
voor 2050 en de prioritaire doelstellingen 
nog steeds relevant zijn, dat het 7e MAP er 
mede heeft toe geleid dat maatregelen op 
het gebied van milieubeleid 
voorspelbaarder, sneller en beter 
gecoördineerd zijn, en dat de structuur en 
het ondersteunend kader synergieën 
mogelijk hebben gemaakt, waardoor het 
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milieubeleid doeltreffender en doelmatiger 
is geworden. Bovendien werd in de 
evaluatie geconcludeerd dat het 7e MAP 
vooruitliep op de Agenda 2030 van de 
Verenigde Naties door te onderstrepen dat 
economische groei en sociaal welzijn 
alleen mogelijk zijn als er voldoende 
natuurlijke hulpbronnen zijn, en dat het 
7e MAP de verwezenlijking van de 
doelstellingen inzake duurzame 
ontwikkeling heeft bevorderd. Het stelde 
de Unie ook in staat om op het 
wereldtoneel in klimaat- en milieukwesties 
eensgezind op te treden. In haar evaluatie 
van het 7e MAP heeft de Commissie ook 
geconcludeerd dat er onvoldoende 
vooruitgang is geboekt op het gebied van 
natuurbescherming, gezondheid en 
beleidsintegratie.

milieubeleid doeltreffender en doelmatiger 
is geworden. Bovendien werd in de 
evaluatie geconcludeerd dat het 7e MAP 
vooruitliep op de Agenda 2030 van de 
Verenigde Naties door te onderstrepen dat 
economische groei en sociaal welzijn 
alleen mogelijk zijn als er voldoende 
natuurlijke hulpbronnen zijn, en dat het 
7e MAP de verwezenlijking van de 
doelstellingen inzake duurzame 
ontwikkeling heeft bevorderd. Het stelde 
de Unie ook in staat om op het 
wereldtoneel in klimaat- en milieukwesties 
eensgezind op te treden. In haar evaluatie 
van het 7e MAP heeft de Commissie ook 
geconcludeerd dat er onvoldoende 
vooruitgang is geboekt bij de 
verwezenlijking van de vastgestelde 
doelstellingen, met name op het gebied 
van natuurbescherming, milieu, 
gezondheid en beleidsintegratie, en merkte 
daarbij op dat de uitvoering van het MAP 
had kunnen worden ondersteund met een 
beter monitoringmechanisme. 

__________________ __________________
24 COM(2019) 233 final. 24 COM(2019) 233 final.

Or. cs

Amendement 81
César Luena

Voorstel voor een besluit
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) De Commissie heeft in haar 
evaluatie van het 7e MAP24 geconcludeerd 
dat de in het 7e MAP neergelegde visie 
voor 2050 en de prioritaire doelstellingen 
nog steeds relevant zijn, dat het 7e MAP er 
mede heeft toe geleid dat maatregelen op 
het gebied van milieubeleid 
voorspelbaarder, sneller en beter 
gecoördineerd zijn, en dat de structuur en 

(3) De Commissie heeft in haar 
evaluatie van het 7e MAP24 geconcludeerd 
dat de in het 7e MAP neergelegde visie 
voor 2050 en de prioritaire doelstellingen 
nog steeds relevant zijn, dat het 7e MAP er 
mede heeft toe geleid dat maatregelen op 
het gebied van milieubeleid 
voorspelbaarder, sneller en beter 
gecoördineerd zijn, en dat de structuur en 
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het ondersteunend kader synergieën 
mogelijk hebben gemaakt, waardoor het 
milieubeleid doeltreffender en doelmatiger 
is geworden. Bovendien werd in de 
evaluatie geconcludeerd dat het 7e MAP 
vooruitliep op de Agenda 2030 van de 
Verenigde Naties door te onderstrepen dat 
economische groei en sociaal welzijn 
alleen mogelijk zijn als er voldoende 
natuurlijke hulpbronnen zijn, en dat het 
7e MAP de verwezenlijking van de 
doelstellingen inzake duurzame 
ontwikkeling heeft bevorderd. Het stelde 
de Unie ook in staat om op het 
wereldtoneel in klimaat- en milieukwesties 
eensgezind op te treden. In haar evaluatie 
van het 7e MAP heeft de Commissie ook 
geconcludeerd dat er onvoldoende 
vooruitgang is geboekt op het gebied van 
natuurbescherming, gezondheid en 
beleidsintegratie.

het ondersteunend kader synergieën 
mogelijk hebben gemaakt, waardoor het 
milieubeleid doeltreffender en doelmatiger 
is geworden. Bovendien werd in de 
evaluatie geconcludeerd dat het 7e MAP 
vooruitliep op de Agenda 2030 van de 
Verenigde Naties door te onderstrepen dat 
economische groei en sociaal welzijn 
alleen mogelijk zijn als er voldoende 
natuurlijke hulpbronnen zijn, en dat het 
7e MAP de verwezenlijking van de 
doelstellingen inzake duurzame 
ontwikkeling heeft bevorderd. Het stelde 
de Unie ook in staat om op het 
wereldtoneel in klimaat- en milieukwesties 
eensgezind op te treden. In haar evaluatie 
van het 7e MAP heeft de Commissie ook 
geconcludeerd dat er onvoldoende 
vooruitgang is geboekt op het gebied van 
natuurbescherming, gezondheid en 
beleidsintegratie en dat er meer had 
kunnen worden gedaan om zorgwekkende 
milieuaspecten in andere EU-
beleidsterreinen te integreren.

__________________ __________________
24 COM(2019) 233 final. 24 COM(2019) 233 final.

Or. en

Amendement 82
Mick Wallace, Clare Daly

Voorstel voor een besluit
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) De Commissie heeft in haar 
evaluatie van het 7e MAP24 geconcludeerd 
dat de in het 7e MAP neergelegde visie 
voor 2050 en de prioritaire doelstellingen 
nog steeds relevant zijn, dat het 7e MAP er 
mede heeft toe geleid dat maatregelen op 
het gebied van milieubeleid 
voorspelbaarder, sneller en beter 
gecoördineerd zijn, en dat de structuur en 

(3) De Commissie heeft in haar 
evaluatie van het 7e MAP24 geconcludeerd 
dat de in het 7e MAP neergelegde visie 
voor 2050 en de prioritaire doelstellingen 
nog steeds relevant zijn, dat het 7e MAP er 
mede heeft toe geleid dat maatregelen op 
het gebied van milieubeleid 
voorspelbaarder, sneller en beter 
gecoördineerd zijn, en dat de structuur en 
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het ondersteunend kader synergieën 
mogelijk hebben gemaakt, waardoor het 
milieubeleid doeltreffender en doelmatiger 
is geworden. Bovendien werd in de 
evaluatie geconcludeerd dat het 7e MAP 
vooruitliep op de Agenda 2030 van de 
Verenigde Naties door te onderstrepen dat 
economische groei en sociaal welzijn 
alleen mogelijk zijn als er voldoende 
natuurlijke hulpbronnen zijn, en dat het 
7e MAP de verwezenlijking van de 
doelstellingen inzake duurzame 
ontwikkeling heeft bevorderd. Het stelde 
de Unie ook in staat om op het 
wereldtoneel in klimaat- en milieukwesties 
eensgezind op te treden. In haar evaluatie 
van het 7e MAP heeft de Commissie ook 
geconcludeerd dat er onvoldoende 
vooruitgang is geboekt op het gebied van 
natuurbescherming, gezondheid en 
beleidsintegratie.

het ondersteunend kader synergieën 
mogelijk hebben gemaakt, waardoor het 
milieubeleid doeltreffender en doelmatiger 
is geworden. Bovendien werd in de 
evaluatie geconcludeerd dat het 7e MAP 
vooruitliep op de Agenda 2030 van de 
Verenigde Naties door te onderstrepen dat 
economische groei en sociaal welzijn 
alleen mogelijk zijn als er voldoende 
natuurlijke hulpbronnen zijn, en dat het 
7e MAP de verwezenlijking van de 
doelstellingen inzake duurzame 
ontwikkeling heeft bevorderd. Een gezond 
milieu vormt dan ook het fundament van 
duurzame ontwikkeling. Het stelde de 
Unie ook in staat om op het wereldtoneel 
in klimaat- en milieukwesties eensgezind 
op te treden. In haar evaluatie van het 
7e MAP heeft de Commissie ook 
geconcludeerd dat er onvoldoende 
vooruitgang is geboekt op het gebied van 
natuurbescherming, gezondheid en 
beleidsintegratie.

__________________ __________________
24 COM(2019) 233 final. 24 COM(2019) 233 final.

Or. en

Amendement 83
Petros Kokkalis

Voorstel voor een besluit
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Uit de evaluatie van de Commissie 
is ook gebleken dat het 7e MAP baat had 
kunnen hebben bij een 
monitoringmechanisme om ervoor zorgen 
dat verantwoordelijkheid voor de 
verbintenissen werd genomen en dat deze 
werden nagekomen, alsook bij duidelijke 
overeengekomen indicatoren om de 
vooruitgang van de uit te voeren 
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maatregelen te meten.

Or. en

Amendement 84
João Ferreira, Mick Wallace

Voorstel voor een besluit
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Met name de meest kwetsbare 
landen die niet over de benodigde 
materiële hulpmiddelen beschikken, 
zullen getroffen worden door de 
drastische afname van de biodiversiteit, 
die nog verder zal worden versterkt door 
extreme weersomstandigheden zoals 
droogten, overstromingen enz.

Or. pt

Amendement 85
Grace O’Sullivan

Voorstel voor een besluit
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Met het oog op de monitoring van 
de prioritaire thematische doelstellingen 
van het 7e MAP heeft het EEA in de 
periode 2016-2019 een reeks op 
indicatoren gebaseerde jaarverslagen 
opgesteld (de zogeheten milieu-
indicatorenverslagen).

Or. en

Amendement 86
João Ferreira, Mick Wallace
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Voorstel voor een besluit
Overweging 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 ter) Het is duidelijk dat het beleid en de 
mechanismen waarin momenteel door de 
EU-wetgeving wordt voorzien, de 
bezuinigingen op openbare diensten, de 
verlaging van de overheidsinvesteringen 
en de vereiste deregulering en 
privatisering van strategische sectoren het 
vermogen van de lidstaten om de huidige 
milieuproblemen het hoofd te bieden 
wezenlijk aantasten.

Or. pt

Amendement 87
João Ferreira, Mick Wallace

Voorstel voor een besluit
Overweging 3 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 quater) De steeds intensievere 
landbouw- en veeteeltproductiemethoden, 
die gepaard gaan met een excessief 
gebruik van bepaalde chemische stoffen 
(meststoffen, pesticiden en antibiotica), 
vormen, gecombineerd met de vergaande 
levensmiddelenverwerking, een 
bedreiging voor de menselijke gezondheid 
en hebben voedsel over het algemeen 
minder voedzaam en ongezonder 
gemaakt, zetten natuurlijke ecosystemen 
onder druk en hebben geleid tot een 
aanzienlijke toename van zoönotische 
ziekten.

Or. pt
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Amendement 88
Silvia Modig

Voorstel voor een besluit
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Volgens het verslag van het 
Europees Milieuagentschap (EEA) “Het 
milieu in Europa — stand van zaken en 
vooruitzichten 2020 – Kennis voor de 
overgang naar een duurzaam Europa” 
(SOER 2020) biedt 2020 een unieke kans 
voor de Unie om leiderschap te tonen op 
het gebied van duurzaamheid en om het 
hoofd te bieden aan de dringende 
duurzaamheidsuitdagingen die structurele 
oplossingen vereisen. Zoals vermeld in 
SOER 2020 hebben de sinds de jaren 
vijftig van de vorige eeuw waargenomen 
veranderingen in het wereldwijde klimaat 
en de wereldwijde ecosystemen zich in de 
afgelopen decennia en millennia nog 
nooit eerder voorgedaan. De 
wereldbevolking is sinds de jaren vijftig 
verdrievoudigd, terwijl de bevolking in 
steden verviervoudigd is. Met het huidige 
groeimodel zal de druk op het milieu naar 
verwachting verder toenemen, met directe 
en indirecte schadelijke gevolgen voor de 
gezondheid en het welzijn van de mens. 
Dit geldt in het bijzonder voor de sectoren 
met het grootste milieueffect, met name 
levensmiddelen, mobiliteit, energie, 
infrastructuur en gebouwen.

(4) Volgens het verslag van het 
Europees Milieuagentschap (EEA) “Het 
milieu in Europa – stand van zaken en 
vooruitzichten 2020 – Kennis voor de 
overgang naar een duurzaam Europa” 
(SOER 2020) biedt het komende 
decennium een unieke maar beperkte kans 
voor de Unie om leiderschap te tonen op 
het gebied van duurzaamheid door de 
dringende duurzaamheidsuitdagingen aan 
te pakken die alleen het hoofd kunnen 
worden geboden door het realiseren van 
een snelle en ingrijpende structurele 
transformatie. Zoals vermeld in 
SOER 2020 is een van de belangrijkste 
oorzaken van de aanhoudende milieu- en 
duurzaamheidsuitdagingen het feit dat 
deze onlosmakelijk verbonden zijn met de 
economische activiteit en leefgewoonten, 
met name waar het de maatschappelijke 
systemen betreft die de Europeanen van 
noodzakelijke diensten voorzien, zoals 
goederen, energie en mobiliteit. Het 
waarborgen van beleidscoherentie met en 
de volledige uitvoering van bestaand 
milieubeleid zou Europa een eind op weg 
helpen bij het verwezenlijken van zijn 
milieudoelstellingen voor 2030. Er moeten 
echter ook meer systemische 
beleidskaders voor de lange termijn 
worden ontwikkeld, inclusief bindende 
doelstellingen. In SOER 2020 wordt 
voorts de conclusie getrokken dat de 
doelstelling voor 2050 “Goed leven, 
binnen de grenzen van onze planeet” niet 
kan worden gerealiseerd zolang de 
economische groei wordt gestimuleerd en 
tegelijkertijd wordt getracht de schadelijke 
gevolgen te beheersen met op het milieu- 
en sociaal beleid gerichte instrumenten. 
In plaats daarvan moet duurzaamheid het 
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leidend beginsel voor ambitieuze en 
coherente beleidslijnen en maatregelen op 
alle niveaus en in alle sectoren van de 
samenleving worden.

Or. en

Motivering

Aanvulling op het amendement van rapporteur en lid van het Europees Parlement O’Sullivan.

Amendement 89
Aurélia Beigneux, Joëlle Mélin, Annika Bruna, Catherine Griset

Voorstel voor een besluit
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Volgens het verslag van het 
Europees Milieuagentschap (EEA) “Het 
milieu in Europa – stand van zaken en 
vooruitzichten 2020 – Kennis voor de 
overgang naar een duurzaam Europa” 
(SOER 2020) biedt 2020 een unieke kans 
voor de Unie om leiderschap te tonen op 
het gebied van duurzaamheid en om het 
hoofd te bieden aan de dringende 
duurzaamheidsuitdagingen die structurele 
oplossingen vereisen. Zoals vermeld in 
SOER 2020 hebben de sinds de jaren 
vijftig van de vorige eeuw waargenomen 
veranderingen in het wereldwijde klimaat 
en de wereldwijde ecosystemen zich in de 
afgelopen decennia en millennia nog 
nooit eerder voorgedaan. De 
wereldbevolking is sinds de jaren vijftig 
verdrievoudigd, terwijl de bevolking in 
steden verviervoudigd is. Met het huidige 
groeimodel zal de druk op het milieu naar 
verwachting verder toenemen, met directe 
en indirecte schadelijke gevolgen voor de 
gezondheid en het welzijn van de mens. 
Dit geldt in het bijzonder voor de sectoren 
met het grootste milieueffect, met name 
levensmiddelen, mobiliteit, energie, 
infrastructuur en gebouwen.

(4) Volgens het verslag van het 
Europees Milieuagentschap (EEA) “Het 
milieu in Europa – stand van zaken en 
vooruitzichten 2020 – Kennis voor de 
overgang naar een duurzaam Europa” 
(SOER 2020) biedt het komende 
decennium een unieke kans voor de Unie 
om leiderschap te tonen op het gebied van 
duurzaamheid door de dringende 
duurzaamheidsuitdagingen te helpen 
aanpakken die alleen het hoofd kunnen 
worden geboden door middel van een 
systeemwijziging en door de vrijhandel ter 
discussie te stellen. Zoals vermeld in 
SOER 2020 is een van de belangrijkste 
oorzaken van een van de milieu- en 
duurzaamheidsuitdagingen in Europa het 
feit dat deze onlosmakelijk verbonden zijn 
met economische activiteiten (vrijhandel) 
en bepaalde leefgewoonten, met name 
waar het de maatschappelijke systemen 
betreft die de Europeanen van 
noodzakelijke diensten voorzien, zoals 
goederen, energie en mobiliteit. Het 
waarborgen van beleidscoherentie met en 
de volledige uitvoering van bestaand 
milieubeleid zou Europa een eind op weg 
helpen bij het verwezenlijken van zijn 
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milieudoelstellingen voor 2030. In 
SOER 2020 wordt voorts de conclusie 
getrokken dat de doelstelling voor 2050 
“Goed leven, binnen de grenzen van onze 
planeet” niet kan worden gerealiseerd 
zolang de economische groei wordt 
gestimuleerd en tegelijkertijd wordt 
getracht de schadelijke gevolgen te 
beheersen met op het milieu- en sociaal 
beleid gerichte instrumenten.

Or. fr

Amendement 90
Agnès Evren, Dan-Ştefan Motreanu, Pernille Weiss, Inese Vaidere, Radan Kanev, Edina 
Tóth, Nathalie Colin-Oesterlé, Sirpa Pietikäinen, Roberta Metsola, Christophe Hansen

Voorstel voor een besluit
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Volgens het verslag van het 
Europees Milieuagentschap (EEA) “Het 
milieu in Europa — stand van zaken en 
vooruitzichten 2020 – Kennis voor de 
overgang naar een duurzaam Europa” 
(SOER 2020) biedt 2020 een unieke kans 
voor de Unie om leiderschap te tonen op 
het gebied van duurzaamheid en om het 
hoofd te bieden aan de dringende 
duurzaamheidsuitdagingen die structurele 
oplossingen vereisen. Zoals vermeld in 
SOER 2020 hebben de sinds de jaren 
vijftig van de vorige eeuw waargenomen 
veranderingen in het wereldwijde klimaat 
en de wereldwijde ecosystemen zich in de 
afgelopen decennia en millennia nog nooit 
eerder voorgedaan. De wereldbevolking is 
sinds de jaren vijftig verdrievoudigd, 
terwijl de bevolking in steden 
verviervoudigd is. Met het huidige 
groeimodel zal de druk op het milieu naar 
verwachting verder toenemen, met directe 
en indirecte schadelijke gevolgen voor de 
gezondheid en het welzijn van de mens. 
Dit geldt in het bijzonder voor de sectoren 

(4) Volgens het verslag van het 
Europees Milieuagentschap (EEA) “Het 
milieu in Europa – stand van zaken en 
vooruitzichten 2020 – Kennis voor de 
overgang naar een duurzaam Europa” 
(SOER 2020) biedt het komende 
decennium een unieke kans voor de Unie 
om het voortouw te nemen bij de 
internationale aanpak van 
duurzaamheidsuitdagingen. Zoals vermeld 
in SOER 2020 hebben de sinds de jaren 
vijftig van de vorige eeuw waargenomen 
veranderingen in het wereldwijde klimaat 
en de wereldwijde ecosystemen zich in de 
afgelopen decennia en millennia nog nooit 
eerder voorgedaan. De wereldbevolking is 
sinds de jaren vijftig verdrievoudigd, 
terwijl de bevolking in steden 
verviervoudigd is. Met het huidige 
groeimodel zal de druk op het milieu naar 
verwachting verder toenemen, met directe 
en indirecte schadelijke gevolgen voor de 
gezondheid en het welzijn van de mens. 
Dit geldt in het bijzonder voor de sectoren 
met het grootste milieueffect, met name 
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met het grootste milieueffect, met name 
levensmiddelen, mobiliteit, energie, 
infrastructuur en gebouwen.

levensmiddelen, mobiliteit, energie, 
infrastructuur en gebouwen. In 
SOER 2020 wordt voorts de conclusie 
getrokken dat de doelstelling voor 2050 
“Goed leven, binnen de grenzen van onze 
planeet” vereist dat duurzaamheid het 
leidend beginsel voor ambitieuze en 
coherente beleidslijnen en maatregelen in 
de hele samenleving wordt, teneinde 
inclusieve en duurzame groei op basis van 
de Europese Green Deal en het concept 
van duurzaam concurrentievermogen te 
bewerkstelligen.

Or. en

Amendement 91
Radan Kanev

Voorstel voor een besluit
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Volgens het verslag van het 
Europees Milieuagentschap (EEA) “Het 
milieu in Europa — stand van zaken en 
vooruitzichten 2020 – Kennis voor de 
overgang naar een duurzaam Europa” 
(SOER 2020) biedt 2020 een unieke kans 
voor de Unie om leiderschap te tonen op 
het gebied van duurzaamheid en om het 
hoofd te bieden aan de dringende 
duurzaamheidsuitdagingen die structurele 
oplossingen vereisen. Zoals vermeld in 
SOER 2020 hebben de sinds de jaren 
vijftig van de vorige eeuw waargenomen 
veranderingen in het wereldwijde klimaat 
en de wereldwijde ecosystemen zich in de 
afgelopen decennia en millennia nog nooit 
eerder voorgedaan. De wereldbevolking is 
sinds de jaren vijftig verdrievoudigd, 
terwijl de bevolking in steden 
verviervoudigd is. Met het huidige 
groeimodel zal de druk op het milieu naar 
verwachting verder toenemen, met directe 
en indirecte schadelijke gevolgen voor de 

(4) Volgens het verslag van het 
Europees Milieuagentschap (EEA) “Het 
milieu in Europa – stand van zaken en 
vooruitzichten 2020 – Kennis voor de 
overgang naar een duurzaam Europa” 
(SOER 2020) biedt het komende 
decennium een unieke kans voor de Unie 
om het voortouw te nemen bij de 
internationale aanpak van 
duurzaamheidsuitdagingen. Zoals vermeld 
in SOER 2020 hebben de sinds de jaren 
vijftig van de vorige eeuw waargenomen 
veranderingen in het wereldwijde klimaat 
en de wereldwijde ecosystemen zich in de 
afgelopen decennia en millennia nog nooit 
eerder voorgedaan. De wereldbevolking is 
sinds de jaren vijftig verdrievoudigd, 
terwijl de bevolking in steden 
verviervoudigd is. Met het huidige 
groeimodel zal de druk op het milieu naar 
verwachting verder toenemen, met directe 
en indirecte schadelijke gevolgen voor de 
gezondheid en het welzijn van de mens, in 
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gezondheid en het welzijn van de mens. 
Dit geldt in het bijzonder voor de sectoren 
met het grootste milieueffect, met name 
levensmiddelen, mobiliteit, energie, 
infrastructuur en gebouwen.

het bijzonder in de sectoren met het 
grootste milieueffect, met name 
levensmiddelen, mobiliteit, energie, 
infrastructuur en gebouwen. In 
SOER 2020 wordt voorts de conclusie 
getrokken dat de doelstelling voor 2050 
“Goed leven, binnen de grenzen van onze 
planeet” vereist dat duurzaamheid het 
leidend beginsel voor ambitieuze en 
coherente beleidslijnen en maatregelen in 
de hele samenleving wordt, teneinde 
inclusieve en duurzame groei op basis van 
de Europese Green Deal en het concept 
van duurzaam concurrentievermogen te 
bewerkstelligen.

Or. en

Amendement 92
María Soraya Rodríguez Ramos, Irena Joveva, Catherine Chabaud, Susana Solís Pérez, 
Pascal Canfin, Martin Hojsík, Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Emma 
Wiesner

Voorstel voor een besluit
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Volgens het verslag van het 
Europees Milieuagentschap (EEA) “Het 
milieu in Europa — stand van zaken en 
vooruitzichten 2020 – Kennis voor de 
overgang naar een duurzaam Europa” 
(SOER 2020) biedt 2020 een unieke kans 
voor de Unie om leiderschap te tonen op 
het gebied van duurzaamheid en om het 
hoofd te bieden aan de dringende 
duurzaamheidsuitdagingen die structurele 
oplossingen vereisen. Zoals vermeld in 
SOER 2020 hebben de sinds de jaren 
vijftig van de vorige eeuw waargenomen 
veranderingen in het wereldwijde klimaat 
en de wereldwijde ecosystemen zich in de 
afgelopen decennia en millennia nog nooit 
eerder voorgedaan. De wereldbevolking is 
sinds de jaren vijftig verdrievoudigd, 
terwijl de bevolking in steden 

(4) Volgens het verslag van het 
Europees Milieuagentschap (EEA) “Het 
milieu in Europa — stand van zaken en 
vooruitzichten 2020 – Kennis voor de 
overgang naar een duurzaam Europa” 
(SOER 2020) biedt 2020 een unieke kans 
voor de Unie om leiderschap te tonen op 
het gebied van duurzaamheid en om het 
hoofd te bieden aan de dringende 
duurzaamheidsuitdagingen die structurele 
oplossingen vereisen. Zoals vermeld in 
SOER 2020 hebben de sinds de jaren 
vijftig van de vorige eeuw waargenomen 
veranderingen in het wereldwijde klimaat 
en de wereldwijde ecosystemen zich in de 
afgelopen decennia en millennia nog nooit 
eerder voorgedaan. De wereldbevolking is 
sinds de jaren vijftig verdrievoudigd, 
terwijl de bevolking in steden 
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verviervoudigd is. Met het huidige 
groeimodel zal de druk op het milieu naar 
verwachting verder toenemen, met directe 
en indirecte schadelijke gevolgen voor de 
gezondheid en het welzijn van de mens. 
Dit geldt in het bijzonder voor de sectoren 
met het grootste milieueffect, met name 
levensmiddelen, mobiliteit, energie, 
infrastructuur en gebouwen.

verviervoudigd is. Met het huidige 
groeimodel zal de druk op het milieu naar 
verwachting verder toenemen, met directe 
en indirecte schadelijke gevolgen voor de 
gezondheid en het welzijn van de mens. 
Dit geldt in het bijzonder voor de sectoren 
met het grootste milieueffect, met name 
levensmiddelen, mobiliteit, energie, 
infrastructuur en gebouwen. Volgens de 
beoordeling van het EEA zijn de 
beleidsreacties ontoereikend geweest om 
het biodiversiteitsverlies en de 
achteruitgang van ecosysteemdiensten een 
halt toe te roepen. Hoewel de 
milieudoelstellingen evenredig verspreid 
zijn over de verschillende thema’s, zijn er 
aanzienlijk meer bindende doelstellingen 
voor klimaatverandering, luchtvervuiling, 
afval en chemische stoffen dan voor 
biodiversiteit, zoet water en het mariene 
milieu, en geen enkele voor land en 
bodem.

Or. en

Amendement 93
Michal Wiezik

Voorstel voor een besluit
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Volgens het verslag van het 
Europees Milieuagentschap (EEA) “Het 
milieu in Europa — stand van zaken en 
vooruitzichten 2020 – Kennis voor de 
overgang naar een duurzaam Europa” 
(SOER 2020) biedt 2020 een unieke kans 
voor de Unie om leiderschap te tonen op 
het gebied van duurzaamheid en om het 
hoofd te bieden aan de dringende 
duurzaamheidsuitdagingen die structurele 
oplossingen vereisen. Zoals vermeld in 
SOER 2020 hebben de sinds de jaren 
vijftig van de vorige eeuw waargenomen 
veranderingen in het wereldwijde klimaat 

(4) Volgens het verslag van het 
Europees Milieuagentschap (EEA) “Het 
milieu in Europa — stand van zaken en 
vooruitzichten 2020 – Kennis voor de 
overgang naar een duurzaam Europa” 
(SOER 2020) biedt 2020 een unieke kans 
voor de Unie om leiderschap te tonen op 
het gebied van duurzaamheid en om het 
hoofd te bieden aan de dringende 
duurzaamheidsuitdagingen die structurele 
oplossingen vereisen. Zoals vermeld in 
SOER 2020 hebben de sinds de jaren 
vijftig van de vorige eeuw waargenomen 
veranderingen in het wereldwijde klimaat 
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en de wereldwijde ecosystemen zich in de 
afgelopen decennia en millennia nog nooit 
eerder voorgedaan. De wereldbevolking is 
sinds de jaren vijftig verdrievoudigd, 
terwijl de bevolking in steden 
verviervoudigd is. Met het huidige 
groeimodel zal de druk op het milieu naar 
verwachting verder toenemen, met directe 
en indirecte schadelijke gevolgen voor de 
gezondheid en het welzijn van de mens. 
Dit geldt in het bijzonder voor de sectoren 
met het grootste milieueffect, met name 
levensmiddelen, mobiliteit, energie, 
infrastructuur en gebouwen.

en de wereldwijde ecosystemen zich in de 
afgelopen decennia en millennia nog nooit 
eerder voorgedaan. De wereldbevolking is 
sinds de jaren vijftig verdrievoudigd, 
terwijl de bevolking in steden 
verviervoudigd is. Met het huidige 
groeimodel zal de druk op het milieu naar 
verwachting verder toenemen, met directe 
en indirecte schadelijke gevolgen voor de 
gezondheid en het welzijn van de mens. 
Dit geldt in het bijzonder voor de sectoren 
met het grootste milieueffect, waar er nog 
aanzienlijke hiaten zijn, met name het 
voedselsysteem, met inbegrip van 
landbouw, visserij en aquacultuur, 
mobiliteit, energie, internationale handel, 
infrastructuur en gebouwen.

Or. en

Amendement 94
Catherine Chabaud, Pascal Canfin, Emma Wiesner, Martin Hojsík, Irena Joveva, 
María Soraya Rodríguez Ramos, Véronique Trillet-Lenoir

Voorstel voor een besluit
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Volgens het verslag van het 
Europees Milieuagentschap (EEA) “Het 
milieu in Europa — stand van zaken en 
vooruitzichten 2020 – Kennis voor de 
overgang naar een duurzaam Europa” 
(SOER 2020) biedt 2020 een unieke kans 
voor de Unie om leiderschap te tonen op 
het gebied van duurzaamheid en om het 
hoofd te bieden aan de dringende 
duurzaamheidsuitdagingen die structurele 
oplossingen vereisen. Zoals vermeld in 
SOER 2020 hebben de sinds de jaren 
vijftig van de vorige eeuw waargenomen 
veranderingen in het wereldwijde klimaat 
en de wereldwijde ecosystemen zich in de 
afgelopen decennia en millennia nog nooit 
eerder voorgedaan. De wereldbevolking is 
sinds de jaren vijftig verdrievoudigd, 

(4) Volgens het verslag van het 
Europees Milieuagentschap (EEA) “Het 
milieu in Europa — stand van zaken en 
vooruitzichten 2020 – Kennis voor de 
overgang naar een duurzaam Europa” 
(SOER 2020) biedt 2020 een unieke kans 
voor de Unie om leiderschap te tonen op 
het gebied van duurzaamheid en om het 
hoofd te bieden aan de dringende 
duurzaamheidsuitdagingen die structurele 
oplossingen vereisen. Zoals vermeld in 
SOER 2020 hebben de sinds de jaren 
vijftig van de vorige eeuw waargenomen 
veranderingen in het wereldwijde klimaat 
en de wereldwijde ecosystemen zich in de 
afgelopen decennia en millennia nog nooit 
eerder voorgedaan. De wereldbevolking is 
sinds de jaren vijftig verdrievoudigd, 
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terwijl de bevolking in steden 
verviervoudigd is. Met het huidige 
groeimodel zal de druk op het milieu naar 
verwachting verder toenemen, met directe 
en indirecte schadelijke gevolgen voor de 
gezondheid en het welzijn van de mens. 
Dit geldt in het bijzonder voor de sectoren 
met het grootste milieueffect, met name 
levensmiddelen, mobiliteit, energie, 
infrastructuur en gebouwen.

terwijl de bevolking in steden 
verviervoudigd is. Met het huidige 
groeimodel zal de druk op het milieu naar 
verwachting verder toenemen, met directe 
en indirecte schadelijke gevolgen voor de 
gezondheid en het welzijn van de mens, 
met name onder de kwetsbaarste 
bevolkingsgroepen. Dit geldt in het 
bijzonder voor de sectoren met het grootste 
milieueffect, met name levensmiddelen, 
mobiliteit, energie, infrastructuur en 
gebouwen.

Or. en

Amendement 95
Stanislav Polčák

Voorstel voor een besluit
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Volgens het verslag van het 
Europees Milieuagentschap (EEA) “Het 
milieu in Europa — stand van zaken en 
vooruitzichten 2020 – Kennis voor de 
overgang naar een duurzaam Europa” 
(SOER 2020) biedt 2020 een unieke kans 
voor de Unie om leiderschap te tonen op 
het gebied van duurzaamheid en om het 
hoofd te bieden aan de dringende 
duurzaamheidsuitdagingen die structurele 
oplossingen vereisen. Zoals vermeld in 
SOER 2020 hebben de sinds de jaren 
vijftig van de vorige eeuw waargenomen 
veranderingen in het wereldwijde klimaat 
en de wereldwijde ecosystemen zich in de 
afgelopen decennia en millennia nog nooit 
eerder voorgedaan. De wereldbevolking is 
sinds de jaren vijftig verdrievoudigd, 
terwijl de bevolking in steden 
verviervoudigd is. Met het huidige 
groeimodel zal de druk op het milieu naar 
verwachting verder toenemen, met directe 
en indirecte schadelijke gevolgen voor de 
gezondheid en het welzijn van de mens. 

(4) Volgens het verslag van het 
Europees Milieuagentschap (EEA) “Het 
milieu in Europa — stand van zaken en 
vooruitzichten 2020 – Kennis voor de 
overgang naar een duurzaam Europa” 
(SOER 2020) bieden 2020 en de 
daaropvolgende jaren een unieke kans 
voor de Unie om leiderschap te tonen op 
het gebied van duurzaamheid en om het 
hoofd te bieden aan de dringende 
duurzaamheidsuitdagingen die structurele 
oplossingen vereisen. Zoals vermeld in 
SOER 2020 hebben de sinds de jaren 
vijftig van de vorige eeuw waargenomen 
veranderingen in het wereldwijde klimaat 
en de wereldwijde ecosystemen zich in de 
afgelopen decennia en millennia nog nooit 
eerder voorgedaan. De wereldbevolking is 
sinds de jaren vijftig verdrievoudigd, 
terwijl de bevolking in steden 
verviervoudigd is. Met het huidige 
groeimodel zal de druk op het milieu naar 
verwachting verder toenemen, hetgeen de 
directe en indirecte schadelijke gevolgen 
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Dit geldt in het bijzonder voor de sectoren 
met het grootste milieueffect, met name 
levensmiddelen, mobiliteit, energie, 
infrastructuur en gebouwen.

voor de gezondheid en het welzijn van de 
mens verder zal versterken. Dit geldt in het 
bijzonder voor de sectoren met het grootste 
milieueffect, met name levensmiddelen 
(met inbegrip van de landbouwproductie), 
mobiliteit, energie, infrastructuur en 
gebouwen.

Or. cs

Amendement 96
Demetris Papadakis, Maria Arena, Nikos Androulakis, Simona Bonafè, Günther Sidl, 
César Luena, Sara Cerdas, Christel Schaldemose, Javi López, Jytte Guteland

Voorstel voor een besluit
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Volgens het verslag van het 
Europees Milieuagentschap (EEA) “Het 
milieu in Europa — stand van zaken en 
vooruitzichten 2020 – Kennis voor de 
overgang naar een duurzaam Europa” 
(SOER 2020) biedt 2020 een unieke kans 
voor de Unie om leiderschap te tonen op 
het gebied van duurzaamheid en om het 
hoofd te bieden aan de dringende 
duurzaamheidsuitdagingen die structurele 
oplossingen vereisen. Zoals vermeld in 
SOER 2020 hebben de sinds de jaren 
vijftig van de vorige eeuw waargenomen 
veranderingen in het wereldwijde klimaat 
en de wereldwijde ecosystemen zich in de 
afgelopen decennia en millennia nog nooit 
eerder voorgedaan. De wereldbevolking is 
sinds de jaren vijftig verdrievoudigd, 
terwijl de bevolking in steden 
verviervoudigd is. Met het huidige 
groeimodel zal de druk op het milieu naar 
verwachting verder toenemen, met directe 
en indirecte schadelijke gevolgen voor de 
gezondheid en het welzijn van de mens. 
Dit geldt in het bijzonder voor de sectoren 
met het grootste milieueffect, met name 
levensmiddelen, mobiliteit, energie, 

(4) Volgens het verslag van het 
Europees Milieuagentschap (EEA) “Het 
milieu in Europa — stand van zaken en 
vooruitzichten 2020 – Kennis voor de 
overgang naar een duurzaam Europa” 
(SOER 2020) biedt 2020 een unieke kans 
voor de Unie om leiderschap te tonen op 
het gebied van duurzaamheid en om het 
hoofd te bieden aan de dringende 
duurzaamheidsuitdagingen die structurele 
oplossingen vereisen. Zoals vermeld in 
SOER 2020 hebben de sinds de jaren 
vijftig van de vorige eeuw waargenomen 
veranderingen in het wereldwijde klimaat 
en de wereldwijde ecosystemen zich in de 
afgelopen decennia en millennia nog nooit 
eerder voorgedaan. De wereldbevolking is 
sinds de jaren vijftig verdrievoudigd, 
terwijl de bevolking in steden 
verviervoudigd is. Met het huidige 
groeimodel zal de druk op het milieu naar 
verwachting verder toenemen, met directe 
en indirecte schadelijke gevolgen voor de 
gezondheid en het welzijn van de mens. 
Dit geldt in het bijzonder voor de sectoren 
met het grootste milieueffect, met name 
levensmiddelen, mobiliteit, energie, 



AM\1226728NL.docx 21/314 PE689.633v02-00

NL

infrastructuur en gebouwen. industrie, infrastructuur en gebouwen.

Or. en

Amendement 97
Demetris Papadakis, Maria Arena, Nikos Androulakis, Simona Bonafè, Günther Sidl, 
Rovana Plumb, César Luena, Sara Cerdas, Christel Schaldemose, Javi López, Jytte 
Guteland

Voorstel voor een besluit
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Uit de huidige COVID-19-
pandemie, die tot een ongekende crisis 
van historische omvang in de economie 
en de gezondheidszorg heeft geleid, is 
eens te meer gebleken hoe belangrijk het 
is om in de beleidsvorming een “één 
gezondheid”-benadering aan te houden. 
Daarin wordt rekening gehouden met het 
feit dat de gezondheid van de mens, de 
gezondheid van dieren en het milieu met 
elkaar verbonden zijn en dat dit moet 
worden meegenomen bij maatregelen om 
gezondheidsbedreigingen aan te pakken. 
Om uitbraken van zoönosen en 
voedselveiligheidsproblemen effectief te 
signaleren, aan te pakken en te 
voorkomen, moeten alle sectoren 
informatie en gegevens met elkaar delen. 
Daarnaast moet de nationale en 
subnationale samenwerking worden 
geïntensiveerd om de behandeling van 
gezondheidsproblemen effectief en 
gezamenlijk aan te pakken. Het 8e MAP 
moet het volgen van deze benadering in 
het beleid van de Unie en de lidstaten ten 
volle weerspiegelen en bevorderen.

Or. en

Amendement 98
Aurélia Beigneux, Joëlle Mélin, Annika Bruna, Catherine Griset
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Voorstel voor een besluit
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Op 28 november 2019 heeft het 
Europees Parlement een resolutie 
aangenomen waarin een noodsituatie op 
het gebied van klimaat en milieu werd 
afgekondigd op zowel Europees als 
mondiaal niveau, en waarin de nieuwe 
Commissie werd aangespoord met spoed 
betekenisvolle maatregelen te nemen, 
onder meer door de inconsistenties in het 
huidige Uniebeleid ten aanzien van de 
noodsituatie op het gebied van klimaat en 
milieu aan te pakken, met name in de 
vorm van ingrijpende hervormingen van 
het landbouw-, handels-, vervoers-, 
energie-, en 
infrastructuurinvesteringsbeleid, en door 
niet bij te dragen aan het 
biodiversiteitsverlies.

Or. fr

Amendement 99
Catherine Chabaud, Pascal Canfin, Martin Hojsík, Irena Joveva, María Soraya 
Rodríguez Ramos, Véronique Trillet-Lenoir

Voorstel voor een besluit
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) De aantasting van het milieu en de 
nadelige effecten van klimaatverandering 
zullen de komende jaren naar 
verwachting verder toenemen en in de 
hele wereld migratiestromen op gang 
brengen. De Unie moet dit verschijnsel bij 
haar externe optreden in aanmerking 
nemen, zeker tegenover 
ontwikkelingslanden, teneinde de 
veerkracht ten opzichte van, de matiging 
van en de aanpassing aan 
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klimaatverandering in deze regio’s te 
bespoedigen en dergelijke 
migratiestromen zoveel mogelijk te 
voorkomen.

Or. en

Amendement 100
Silvia Modig

Voorstel voor een besluit
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) De Europese Commissie heeft als 
antwoord op de in de SOER 2020 
vastgestelde uitdagingen de Europese 
Green Deal aangenomen25: een nieuwe 
groeistrategie voor de groene en de digitale 
transitie die erop is gericht de Unie om te 
vormen tot een eerlijke en welvarende 
samenleving, met een concurrerende, 
klimaatneutrale en hulpbronnenefficiënte 
economie. Bij Verordening (EU) van het 
Europees Parlement en de Raad26 wordt de 
doelstelling van de Unie om uiterlijk in 
2050 klimaatneutraliteit te bereiken 
vastgelegd in wetgeving.

(5) De Europese Commissie heeft als 
antwoord op de in de SOER 2020 
vastgestelde uitdagingen de Europese 
Green Deal aangenomen25 als een nieuwe 
groeistrategie voor de groene en de digitale 
transitie die erop is gericht de Unie om te 
vormen tot een eerlijke en welvarende 
samenleving, met een concurrerende, 
klimaatneutrale en hulpbronnenefficiënte 
economie. Deze definitie van 
“groeistrategie” brengt echter het risico 
met zich mee dat het hoofddoel van de 
Europese Green Deal wordt ondermijnd, 
te weten het waarborgen van gedeelde 
welvaart binnen de grenzen van de 
planeet, zoals ook uiteengezet in de 
doelstelling van het 8e MAP voor 2050. 
Bij de keuze tussen verschillende 
beleidsopties in het kader van de 
Europese Green Deal moet prioriteit 
worden gegeven aan het snel bereiken van 
de klimaat- en andere 
milieudoelstellingen, waarbij een 
rechtvaardige en inclusieve transitie moet 
worden gewaarborgd. Bij Verordening 
(EU) van het Europees Parlement en de 
Raad26 wordt de doelstelling van de Unie 
om uiterlijk in 2050 klimaatneutraliteit te 
bereiken vastgelegd in wetgeving. 

__________________ __________________
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25 COM(2019) 640 final. 25 COM(2019) 640 final.
26 COM(2020) 80 final. 26 COM(2020) 80 final.

Or. en

Motivering

Aanvulling op het amendement van rapporteur en lid van het Europees Parlement O’Sullivan.

Amendement 101
Aurélia Beigneux, Joëlle Mélin, Annika Bruna, Catherine Griset

Voorstel voor een besluit
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) De Europese Commissie heeft als 
antwoord op de in de SOER 2020 
vastgestelde uitdagingen de Europese 
Green Deal aangenomen25: een nieuwe 
groeistrategie voor de groene en de digitale 
transitie die erop is gericht de Unie om te 
vormen tot een eerlijke en welvarende 
samenleving, met een concurrerende, 
klimaatneutrale en hulpbronnenefficiënte 
economie. Bij Verordening (EU) van het 
Europees Parlement en de Raad26 wordt de 
doelstelling van de Unie om uiterlijk in 
2050 klimaatneutraliteit te bereiken 
vastgelegd in wetgeving.

(5) De Europese Commissie heeft als 
antwoord op de in de SOER 2020 
vastgestelde uitdagingen de Europese 
Green Deal aangenomen25: een nieuwe 
groeistrategie voor de groene en de digitale 
transitie die erop is gericht de Unie om te 
vormen tot een eerlijke en welvarende 
samenleving, met een concurrerende, 
klimaatneutrale en hulpbronnenefficiënte 
economie. Deze definitie van 
“groeistrategie” brengt echter het risico 
met zich mee dat het hoofddoel van de 
Europese Green Deal wordt ondermijnd, 
te weten het waarborgen van gedeelde 
welvaart binnen de grenzen van de 
planeet, zoals ook uiteengezet in de 
doelstelling van het 8e MAP voor 2050. 
Bij Verordening (EU) van het Europees 
Parlement en de Raad26 wordt de 
doelstelling van de Unie om uiterlijk in 
2050 klimaatneutraliteit te bereiken 
vastgelegd in wetgeving.

__________________ __________________
25 COM(2019) 640 final. 25 COM(2019) 640 final.
26 COM(2020) 80 final. 26 COM(2020) 80 final.

Or. fr
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Amendement 102
Agnès Evren, Dan-Ştefan Motreanu, Pernille Weiss, Inese Vaidere, Radan Kanev, Edina 
Tóth, Nathalie Colin-Oesterlé, Sirpa Pietikäinen, Roberta Metsola, Christophe Hansen

Voorstel voor een besluit
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) De Europese Commissie heeft als 
antwoord op de in de SOER 2020 
vastgestelde uitdagingen de Europese 
Green Deal aangenomen25: een nieuwe 
groeistrategie voor de groene en de 
digitale transitie die erop is gericht de 
Unie om te vormen tot een eerlijke en 
welvarende samenleving, met een 
concurrerende, klimaatneutrale en 
hulpbronnenefficiënte economie. Bij 
Verordening (EU) van het Europees 
Parlement en de Raad26 wordt de 
doelstelling van de Unie om uiterlijk in 
2050 klimaatneutraliteit te bereiken 
vastgelegd in wetgeving.

(5) De Europese Commissie heeft als 
antwoord op de in de SOER 2020 
vastgestelde uitdagingen de Europese 
Green Deal aangenomen25 als de nieuwe 
strategie van de Unie voor inclusieve en 
duurzame groei, die nieuwe economische 
kansen zal brengen en de Unie zal 
omvormen tot een gezondere, eerlijke en 
welvarende samenleving, met een 
moderne, duurzame, 
hulpbronnenefficiënte en concurrerende 
economie en hoogwaardige banen, waar 
in 2050 netto geen broeikasgassen meer 
worden uitgestoten en waar economische 
groei is losgekoppeld van het gebruik van 
hulpbronnen, waarvan de Europese 
burgers en bedrijven de vruchten zullen 
plukken. Bij Verordening (EU) van het 
Europees Parlement en de Raad26 wordt de 
doelstelling van de Unie om uiterlijk in 
2050 klimaatneutraliteit te bereiken 
vastgelegd in wetgeving.

__________________ __________________
25 COM(2019) 640 final. 25 COM(2019) 640 final.
26 COM(2020) 80 final. 26 COM(2020) 80 final.

Or. en

Amendement 103
Michal Wiezik

Voorstel voor een besluit
Overweging 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) De Europese Commissie heeft als 
antwoord op de in de SOER 2020 
vastgestelde uitdagingen de Europese 
Green Deal aangenomen25: een nieuwe 
groeistrategie voor de groene en de digitale 
transitie die erop is gericht de Unie om te 
vormen tot een eerlijke en welvarende 
samenleving, met een concurrerende, 
klimaatneutrale en hulpbronnenefficiënte 
economie. Bij Verordening (EU) van het 
Europees Parlement en de Raad26 wordt de 
doelstelling van de Unie om uiterlijk in 
2050 klimaatneutraliteit te bereiken 
vastgelegd in wetgeving.

(5) De Europese Commissie heeft als 
antwoord op de in de SOER 2020 
vastgestelde uitdagingen de Europese 
Green Deal aangenomen25: een nieuwe 
groeistrategie voor de groene en de digitale 
transitie die erop is gericht de Unie om te 
vormen tot een eerlijke en welvarende 
samenleving, met een concurrerende, 
klimaatneutrale en hulpbronnenefficiënte 
economie, en die erop is gericht het 
natuurlijk kapitaal van de EU te 
beschermen, in stand te houden en te 
verbeteren. Bij Verordening (EU) van het 
Europees Parlement en de Raad26 wordt de 
doelstelling van de Unie om uiterlijk in 
2050 klimaatneutraliteit te bereiken 
vastgelegd in wetgeving en in het 
werkprogramma van de Commissie voor 
2021 worden verder relevante initiatieven, 
waaronder ook wetgevingsinitiatieven, 
geïntroduceerd die verband houden met 
de bescherming en het herstel van het 
natuurlijk kapitaal van de EU.

__________________ __________________
25 COM(2019) 640 final. 25 COM(2019) 640 final.
26 COM(2020) 80 final. 26 COM(2020) 80 final.

Or. en

Amendement 104
Demetris Papadakis, Maria Arena, Nikos Androulakis, Simona Bonafè, Günther Sidl, 
César Luena, Sara Cerdas, Christel Schaldemose, Javi López, Jytte Guteland

Voorstel voor een besluit
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) De Europese Commissie heeft als 
antwoord op de in de SOER 2020 
vastgestelde uitdagingen de Europese 
Green Deal aangenomen25: een nieuwe 
groeistrategie voor de groene en de digitale 

(5) De Europese Commissie heeft als 
antwoord op de in de SOER 2020 
vastgestelde uitdagingen de Europese 
Green Deal aangenomen25: een nieuwe 
groeistrategie voor de groene en de digitale 
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transitie die erop is gericht de Unie om te 
vormen tot een eerlijke en welvarende 
samenleving, met een concurrerende, 
klimaatneutrale en hulpbronnenefficiënte 
economie. Bij Verordening (EU) van het 
Europees Parlement en de Raad26 wordt de 
doelstelling van de Unie om uiterlijk in 
2050 klimaatneutraliteit te bereiken 
vastgelegd in wetgeving.

transitie die erop is gericht de Unie om te 
vormen tot een eerlijke en welvarende 
samenleving, met een concurrerende, 
klimaatneutrale en hulpbronnenefficiënte 
economie, door middel van een 
rechtvaardige en inclusieve transitie. De 
Green Deal moet het natuurlijk kapitaal 
van de Unie beschermen, behouden en 
verbeteren, en de gezondheid en het 
welzijn van de burgers beschermen tegen 
milieugerelateerde risico’s en effecten. Bij 
Verordening (EU) van het Europees 
Parlement en de Raad26 wordt de 
doelstelling van de Unie om uiterlijk in 
2050 klimaatneutraliteit te bereiken 
vastgelegd in wetgeving.

__________________ __________________
25 COM(2019) 640 final. 25 COM(2019) 640 final.
26 COM(2020) 80 final. 26 COM(2020) 80 final.

Or. en

Amendement 105
Radan Kanev

Voorstel voor een besluit
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) De Europese Commissie heeft als 
antwoord op de in de SOER 2020 
vastgestelde uitdagingen de Europese 
Green Deal aangenomen25: een nieuwe 
groeistrategie voor de groene en de digitale 
transitie die erop is gericht de Unie om te 
vormen tot een eerlijke en welvarende 
samenleving, met een concurrerende, 
klimaatneutrale en hulpbronnenefficiënte 
economie. Bij Verordening (EU) van het 
Europees Parlement en de Raad26 wordt de 
doelstelling van de Unie om uiterlijk in 
2050 klimaatneutraliteit te bereiken 
vastgelegd in wetgeving.

(5) De Europese Commissie heeft als 
antwoord op de in de SOER 2020 
vastgestelde uitdagingen de Europese 
Green Deal aangenomen25 als een nieuwe 
groeistrategie voor de groene en de digitale 
transitie die erop is gericht de Unie om te 
vormen tot een eerlijke en welvarende 
samenleving, met een concurrerende, 
klimaatneutrale en hulpbronnenefficiënte 
economie, gebaseerd op innovatie, 
wetenschap en onderwijs. Bij Verordening 
(EU) van het Europees Parlement en de 
Raad26 wordt de doelstelling van de Unie 
om uiterlijk in 2050 klimaatneutraliteit te 
bereiken vastgelegd in wetgeving.
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__________________ __________________
25 COM(2019) 640 final. 25 COM(2019) 640 final.
26 COM(2020) 80 final. 26 COM(2020) 80 final.

Or. en

Amendement 106
Mick Wallace, Clare Daly

Voorstel voor een besluit
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) De Europese Commissie heeft als 
antwoord op de in de SOER 2020 
vastgestelde uitdagingen de Europese 
Green Deal aangenomen25: een nieuwe 
groeistrategie voor de groene en de 
digitale transitie die erop is gericht de Unie 
om te vormen tot een eerlijke en 
welvarende samenleving, met een 
concurrerende, klimaatneutrale en 
hulpbronnenefficiënte economie. Bij 
Verordening (EU) van het Europees 
Parlement en de Raad26 wordt de 
doelstelling van de Unie om uiterlijk in 
2050 klimaatneutraliteit te bereiken 
vastgelegd in wetgeving.

(5) De Europese Commissie heeft als 
gedeeltelijk antwoord op de in de 
SOER 2020 vastgestelde uitdagingen de 
Europese Green Deal aangenomen25: een 
strategie voor de groene en de digitale 
transitie die erop is gericht de Unie om te 
vormen tot een eerlijke en welvarende 
samenleving, met een klimaatneutrale en 
hulpbronnenefficiënte economie. Bij 
Verordening (EU) van het Europees 
Parlement en de Raad26 wordt de 
doelstelling van de Unie om uiterlijk in 
2050 klimaatneutraliteit te bereiken 
vastgelegd in wetgeving.

__________________ __________________
25 COM(2019) 640 final. 25 COM(2019) 640 final.
26 COM(2020) 80 final. 26 COM(2020) 80 final.

Or. en

Motivering

De Europese Green Deal is beslist geen compleet antwoord op de in het SOER-verslag 
uit 2020 vastgestelde uitdagingen.

Amendement 107
Aurélia Beigneux, Joëlle Mélin, Annika Bruna, Catherine Griset



AM\1226728NL.docx 29/314 PE689.633v02-00

NL

Voorstel voor een besluit
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) In het verslag uit 2020 over 
biodiversiteit en pandemieën van het 
intergouvernementeel platform voor 
wetenschap en beleid inzake biodiversiteit 
en ecosysteemdiensten (IPBES) komt 
naar voren dat de mondiale ecologische 
veranderingen die ten grondslag liggen 
aan pandemieën, ook de onderliggende 
oorzaak zijn van biodiversiteitsverlies en 
klimaatverandering, met als belangrijkste 
oorzaak de verandering in landgebruik. 
Er is behoefte aan een coherent en op de 
gebieden afgestemd beleid, waarin 
rekening wordt gehouden met de 
verschillen tussen de lidstaten, alsook aan 
een verbetering van de manier waarop de 
mens met de natuur omgaat, om zo het 
zeer reële gevaar af te wenden dat 
pandemieën zich steeds vaker zullen 
voordoen, sneller om zich heen grijpen en 
dodelijker zijn dan ooit tevoren. Vanuit 
economisch oogpunt liggen de geraamde 
kosten voor het beperken van het risico op 
pandemieën honderd keer lager dan de 
kosten van het reageren op 
pandemieën1 bis. Uit de huidige COVID-
19-pandemie, die heeft geleid tot een 
ongekende economische crisis van 
historische omvang, is overduidelijk 
gebleken dat economische welvaart, 
stabiliteit en veerkracht duidelijk in 
verband staan met en afhankelijk zijn van 
de gezondheid en het welzijn van de 
burgers. Uit de pandemie is voorts 
gebleken dat er behoefte is aan een “één 
gezondheid”-benadering die uitgaat van 
de wisselwerking tussen de menselijke 
gezondheid, de diergezondheid en het 
milieu en de gedachte dat ziekten worden 
overgedragen van het ene domein naar 
het andere, en dat er derhalve een 
holistische aanpak moet worden 
gehanteerd die in alle beleidsmaatregelen 
en op alle niveaus op gestroomlijnde wijze 
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wordt geïntegreerd. Tijdens de huidige 
COVID-19-pandemie is het eveneens 
duidelijk geworden dat het drukke 
handelsverkeer de ontwikkeling van de 
wereldwijde pandemie in de hand heeft 
gewerkt. Deze crisis is dus het gevolg van 
een liberalisme dat is toegenomen door de 
vrijhandelsakkoorden, de economische 
stromen en de mensenstromen.
__________________
1 bis 
https://ipbes.net/sites/default/files/2020- 
12/IPBES%20Pandemics%20Report%20 
Media%20Release.pdf

Or. fr

Amendement 108
Radan Kanev

Voorstel voor een besluit
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) In het verslag uit 2020 over 
biodiversiteit en pandemieën van het 
intergouvernementeel platform voor 
biodiversiteit en ecosysteemdiensten 
(IPBES) komt naar voren dat de mondiale 
ecologische veranderingen die mede ten 
grondslag liggen aan pandemieën, ook de 
onderliggende oorzaak zijn van 
biodiversiteitsverlies en 
klimaatverandering, met als belangrijkste 
oorzaken de verandering in landgebruik 
en de uitbreiding en intensivering van de 
landbouw. Het risico op pandemieën kan 
aanzienlijk worden teruggedrongen door 
het beperken van de menselijke 
activiteiten die biodiversiteitsverlies tot 
gevolg hebben, en er zijn krachtige 
politieke maatregelen nodig om de manier 
waarop de mens met de natuur omgaat 
drastisch te transformeren, om zo het zeer 
reële gevaar af te wenden dat pandemieën 
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zich steeds vaker zullen voordoen, sneller 
om zich heen grijpen en dodelijker zijn 
dan ooit tevoren. Vanuit economisch 
oogpunt liggen de geraamde kosten voor 
het beperken van het risico op 
pandemieën honderd keer lager dan de 
kosten van het reageren op pandemieën. 
Uit de huidige COVID-19-pandemie, die 
heeft geleid tot een ongekende 
economische crisis van historische 
omvang, is overduidelijk gebleken dat 
economische welvaart, stabiliteit en 
veerkracht duidelijk in verband staan met 
en afhankelijk zijn van de gezondheid en 
het welzijn van de burgers. Uit de 
pandemie is voorts gebleken dat er 
behoefte is aan een “één gezondheid”-
benadering die uitgaat van de 
wisselwerking tussen de menselijke 
gezondheid, de diergezondheid en het 
milieu en de gedachte dat ziekten worden 
overgedragen van het ene domein naar 
het andere, en dat er derhalve een 
holistische aanpak moet worden 
gehanteerd die in alle beleidsmaatregelen 
en op alle niveaus op gestroomlijnde wijze 
wordt geïntegreerd. 

Or. en

Amendement 109
Agnès Evren, Dan-Ştefan Motreanu, Pernille Weiss, Radan Kanev, Edina Tóth, Nathalie 
Colin-Oesterlé, Sirpa Pietikäinen, Roberta Metsola, Michal Wiezik

Voorstel voor een besluit
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) In het “één gezondheid”-beginsel 
wordt rekening gehouden met het feit dat 
de gezondheid van mensen en dieren en 
het milieu met elkaar verbonden zijn en 
dat ziekten kunnen worden overgedragen 
van mensen op dieren en omgekeerd. 
Pandemieën en gezondheidscrises bij 
zowel mensen als dieren moeten volgens 
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een “één gezondheid”-benadering worden 
aangepakt. Bij ziekten moet naar mens én 
dier worden gekeken en daarbij moet ook 
speciale aandacht worden geschonken 
aan de voedselketen en het milieu, 
aangezien deze ook een bron van 
resistente micro-organismen kunnen zijn. 
De Commissie speelt een belangrijke rol 
bij het coördineren en ondersteunen van 
de “één gezondheid”-benadering voor de 
gezondheid van mensen en dieren en voor 
het milieu in de Unie.

Or. en

Amendement 110
João Ferreira, Mick Wallace

Voorstel voor een besluit
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) De eenzijdige nadruk op 
economische groei (maar niet per se op 
ontwikkeling) heeft tot veel van de 
milieuproblemen geleid waar wij nu mee 
kampen, zoals ook heel concreet blijkt uit 
het feit dat de “Europese Green Deal” als 
een nieuwe “groeistrategie” wordt 
voorgesteld.

Or. pt

Amendement 111
Mick Wallace, Clare Daly

Voorstel voor een besluit
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) Het EEA constateert in zijn 
verslag “Growth Without Economic 
Growth” van 11 januari 2021 dat de 
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huidige versnelling van 
biodiversiteitsverlies, klimaatverandering 
en vervuiling nauw gekoppeld is aan de 
economische activiteit en economische 
groei, en dat economische groei en het 
gebruik van hulpbronnen wellicht nooit 
volledig van elkaar kunnen worden 
losgekoppeld.

Or. en

Amendement 112
Anna Zalewska

Voorstel voor een besluit
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) Het 8e MAP wordt voor een 
ongekende opgave gesteld, aangezien 
hierin eveneens de Europese Green Deal 
moet worden verwerkt.

Or. pl

Motivering

De juridische verhouding tussen het 8e MAP en de Green Deal is niet duidelijk genoeg; uit de 
verwoording moet duidelijk blijken dat de Europese Green Deal onderdeel uitmaakt van het 
MAP.

Amendement 113
Mick Wallace, Clare Daly

Voorstel voor een besluit
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) De Europese Green Deal 
ondersteunt NextGenerationEU, het 
herstelplan van de Unie dat investeringen 
in belangrijke groene sectoren die nodig 
zijn om veerkracht op te bouwen, bevordert 

(6) De Europese Green Deal 
ondersteunt NextGenerationEU, het 
herstelplan van de Unie dat investeringen 
in belangrijke groene sectoren die nodig 
zijn om veerkracht op te bouwen, bevordert 
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en groei en banen in een eerlijke, 
inclusieve maatschappij creëert. De 
faciliteit voor herstel en veerkracht, die 
samen met de begroting van de Unie voor 
2021-2027 de EU-economie na de 
coronacrisis er weer zal bovenop helpen, is 
ook gebaseerd op de prioritaire 
doelstellingen van de Europese Green 
Deal. Daarnaast moeten alle initiatieven in 
het kader van NextGenerationEU in 
overeenstemming zijn met het niet-
schadenbeginsel van de Europese Green 
Deal.

en groei en banen in een eerlijke, 
inclusieve maatschappij creëert. De 
faciliteit voor herstel en veerkracht, die 
samen met de begroting van de Unie voor 
2021-2027 de EU-economie na de 
coronacrisis er weer zal bovenop helpen, is 
ook gebaseerd op de prioritaire 
doelstellingen van de Europese Green 
Deal, en vormt een belangrijke kans om 
de ecologische transitie te versnellen. 
Daarnaast moeten alle initiatieven in het 
kader van NextGenerationEU in 
overeenstemming zijn met het niet-
schadenbeginsel, dat ook in de Europese 
Green Deal wordt aangehouden.

Or. en

Motivering

Het niet-schadenbeginsel is ook belangrijk in de EU-duurzaamheidstaxonomie en moet 
daadwerkelijk worden beschouwd als een beginsel en niet louter als een eed.

Amendement 114
María Soraya Rodríguez Ramos, Irena Joveva, Catherine Chabaud, Susana Solís Pérez, 
Pascal Canfin, Martin Hojsík, Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță

Voorstel voor een besluit
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) De Europese Green Deal 
ondersteunt NextGenerationEU, het 
herstelplan van de Unie dat investeringen 
in belangrijke groene sectoren die nodig 
zijn om veerkracht op te bouwen, bevordert 
en groei en banen in een eerlijke, 
inclusieve maatschappij creëert. De 
faciliteit voor herstel en veerkracht, die 
samen met de begroting van de Unie voor 
2021-2027 de EU-economie na de 
coronacrisis er weer zal bovenop helpen, is 
ook gebaseerd op de prioritaire 
doelstellingen van de Europese Green 
Deal. Daarnaast moeten alle initiatieven in 
het kader van NextGenerationEU in 

(6) De Europese Green Deal 
ondersteunt NextGenerationEU, het 
herstelplan van de Unie dat investeringen 
in belangrijke groene sectoren die nodig 
zijn om veerkracht op te bouwen, bevordert 
en groei en banen in een eerlijke, 
inclusieve maatschappij creëert. De 
faciliteit voor herstel en veerkracht, die 
samen met de begroting van de Unie voor 
2021-2027 de EU-economie na de 
coronacrisis er weer zal bovenop helpen, is 
ook gebaseerd op de prioritaire 
doelstellingen van de Europese Green 
Deal. Daarnaast moeten alle initiatieven in 
het kader van NextGenerationEU in 
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overeenstemming zijn met het niet-
schadenbeginsel van de Europese Green 
Deal.

overeenstemming zijn met het niet-
schadenbeginsel van de Europese Green 
Deal en moeten zij bijdragen tot de 
mainstreaming van 
biodiversiteitsmaatregelen in het 
Uniebeleid.

Or. en

Amendement 115
Agnès Evren, Pernille Weiss, Inese Vaidere, Radan Kanev, Edina Tóth, Nathalie Colin-
Oesterlé, Sirpa Pietikäinen, Roberta Metsola

Voorstel voor een besluit
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) De Europese Green Deal 
ondersteunt NextGenerationEU, het 
herstelplan van de Unie dat investeringen 
in belangrijke groene sectoren die nodig 
zijn om veerkracht op te bouwen, bevordert 
en groei en banen in een eerlijke, 
inclusieve maatschappij creëert. De 
faciliteit voor herstel en veerkracht, die 
samen met de begroting van de Unie voor 
2021-2027 de EU-economie na de 
coronacrisis er weer zal bovenop helpen, is 
ook gebaseerd op de prioritaire 
doelstellingen van de Europese Green 
Deal. Daarnaast moeten alle initiatieven in 
het kader van NextGenerationEU in 
overeenstemming zijn met het niet-
schadenbeginsel van de Europese Green 
Deal.

(6) De Europese Green Deal 
ondersteunt NextGenerationEU, het 
herstelplan van de Unie dat investeringen 
in de groene- en digitaletransitiesectoren 
om veerkracht op te bouwen, bevordert en 
groei en banen in een eerlijke, inclusieve 
maatschappij creëert. De faciliteit voor 
herstel en veerkracht, die samen met de 
begroting van de Unie voor 2021-2027 de 
EU-economie na de coronacrisis er weer 
zal bovenop helpen, is ook gebaseerd op de 
prioritaire doelstellingen van de Europese 
Green Deal. Daarnaast moeten alle 
initiatieven in het kader van 
NextGenerationEU in overeenstemming 
zijn met het beginsel “geen ernstige 
afbreuk doen” van de Europese Green 
Deal.

Or. en

Amendement 116
César Luena

Voorstel voor een besluit
Overweging 6
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) De Europese Green Deal 
ondersteunt NextGenerationEU, het 
herstelplan van de Unie dat investeringen 
in belangrijke groene sectoren die nodig 
zijn om veerkracht op te bouwen, bevordert 
en groei en banen in een eerlijke, 
inclusieve maatschappij creëert. De 
faciliteit voor herstel en veerkracht, die 
samen met de begroting van de Unie voor 
2021-2027 de EU-economie na de 
coronacrisis er weer zal bovenop helpen, is 
ook gebaseerd op de prioritaire 
doelstellingen van de Europese Green 
Deal. Daarnaast moeten alle initiatieven in 
het kader van NextGenerationEU in 
overeenstemming zijn met het niet-
schadenbeginsel van de Europese Green 
Deal.

(6) De Europese Green Deal 
ondersteunt NextGenerationEU, het 
herstelplan van de Unie dat investeringen 
in belangrijke groene sectoren die nodig 
zijn om veerkracht op te bouwen, bevordert 
en groei en banen in een eerlijke, 
inclusieve maatschappij creëert. De 
faciliteit voor herstel en veerkracht, die 
samen met de begroting van de Unie voor 
2021-2027 de EU-economie na de 
coronacrisis er weer zal bovenop helpen, is 
ook gebaseerd op de prioritaire 
doelstellingen van de Europese Green 
Deal. Daarnaast moeten alle initiatieven in 
het kader van NextGenerationEU in 
overeenstemming zijn met het niet-
schadenbeginsel en de 
taxonomieverordening.

Or. en

Amendement 117
Margarita de la Pisa Carrión

Voorstel voor een besluit
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) De Europese Green Deal 
ondersteunt NextGenerationEU, het 
herstelplan van de Unie dat investeringen 
in belangrijke groene sectoren die nodig 
zijn om veerkracht op te bouwen, bevordert 
en groei en banen in een eerlijke, 
inclusieve maatschappij creëert. De 
faciliteit voor herstel en veerkracht, die 
samen met de begroting van de Unie voor 
2021-2027 de EU-economie na de 
coronacrisis er weer zal bovenop helpen, is 
ook gebaseerd op de prioritaire 
doelstellingen van de Europese Green 
Deal. Daarnaast moeten alle initiatieven in 
het kader van NextGenerationEU in 

(6) De Europese Green Deal 
ondersteunt NextGenerationEU, het 
herstelplan van de Unie dat groene 
investeringen in belangrijke economische 
sectoren die nodig zijn om veerkracht op te 
bouwen, bevordert en groei en banen in 
een eerlijke, inclusieve maatschappij 
creëert. De faciliteit voor herstel en 
veerkracht, die samen met de begroting van 
de Unie voor 2021-2027 de EU-economie 
na de coronacrisis er weer zal bovenop 
helpen, is ook gebaseerd op de prioritaire 
doelstellingen van de Europese Green 
Deal. Daarnaast moeten alle initiatieven in 
het kader van NextGenerationEU in 
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overeenstemming zijn met het niet-
schadenbeginsel van de Europese Green 
Deal.

overeenstemming zijn met het niet-
schadenbeginsel van de Europese Green 
Deal.

Or. es

Amendement 118
João Ferreira, Mick Wallace

Voorstel voor een besluit
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) Het EU-milieufonds moet zorgen 
voor een geografische spreiding van 
investeringen (van landbouw- en 
industriële productie tot knooppunten 
voor energieopwekking) en daarbij zorgen 
voor territoriale cohesie en een 
evenwichtig landgebruik, en moet 
divergentie tussen de lidstaten voorkomen 
en onderlinge convergentie aanmoedigen.

Or. pt

Amendement 119
João Ferreira, Mick Wallace

Voorstel voor een besluit
Overweging 6 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 ter) De aan de lidstaten opgelegde 
budgettaire beperkingen, met name het 
stabiliteits- en groeipact en het structurele 
nultekort ingebed in het begrotingspact, 
vormen een ernstige belemmering voor de 
volledige verwezenlijking van de 
milieudoelstellingen.

Or. pt
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Amendement 120
Radan Kanev

Voorstel voor een besluit
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Sinds het begin van de jaren 
zeventig hebben milieuactieprogramma’s 
de ontwikkeling van het milieubeleid van 
de EU gestuurd. In artikel 4, lid 3, van het 
7e MAP, dat afloopt op 31 december 2020, 
is bepaald dat de Commissie indien nodig 
tijdig een voorstel moet indienen voor een 
achtste milieuactieprogramma (8e MAP), 
om een onderbreking tussen het 7e en het 
8e MAP te voorkomen. In de Europese 
Green Deal is de vaststelling van een 
nieuw milieuactieprogramma 
aangekondigd.

(7) Sinds het begin van de jaren 
zeventig hebben milieuactieprogramma’s 
de ontwikkeling van het milieubeleid van 
de EU gestuurd. In artikel 4, lid 3, van het 
7e MAP, dat op 31 december 2020 is 
afgelopen, is bepaald dat de Commissie 
indien nodig tijdig een voorstel moet 
indienen voor een achtste 
milieuactieprogramma (8e MAP), om een 
onderbreking tussen het 7e en het 8e MAP 
te voorkomen. In de Europese Green Deal 
is de vaststelling van een nieuw 
milieuactieprogramma aangekondigd ter 
aanvulling van de Europese Green Deal, 
dat een nieuw monitoringmechanisme zal 
omvatten om te waarborgen dat de Unie 
op schema blijft bij het halen van haar 
milieudoelstellingen. In de Europese 
Green Deal is tevens aangekondigd dat de 
Commissie een dashboard in het leven zal 
roepen waarop de vooruitgang bij de 
verwezenlijking van alle doelstellingen 
van de Europese Green Deal kan worden 
gevolgd. 

Or. en

Amendement 121
Mick Wallace, Clare Daly

Voorstel voor een besluit
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Sinds het begin van de jaren 
zeventig hebben milieuactieprogramma’s 
de ontwikkeling van het milieubeleid van 
de EU gestuurd. In artikel 4, lid 3, van het 

(7) Sinds het begin van de jaren 
zeventig hebben milieuactieprogramma’s 
de ontwikkeling van het milieubeleid van 
de EU gestuurd. In artikel 4, lid 3, van het 
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7e MAP, dat afloopt op 31 december 2020, 
is bepaald dat de Commissie indien nodig 
tijdig een voorstel moet indienen voor een 
achtste milieuactieprogramma (8e MAP), 
om een onderbreking tussen het 7e en het 
8e MAP te voorkomen. In de Europese 
Green Deal is de vaststelling van een 
nieuw milieuactieprogramma 
aangekondigd.

7e MAP, dat op 31 december 2020 is 
afgelopen, is bepaald dat de Commissie 
indien nodig tijdig een voorstel moet 
indienen voor een achtste 
milieuactieprogramma (8e MAP), om een 
onderbreking tussen het 7e en het 8e MAP 
te voorkomen. In de Europese Green Deal 
is de vaststelling van een nieuw 
milieuactieprogramma aangekondigd. 
Helaas heeft het aannemen van het 
voorstel een onderbreking tussen het 7e 
en het 8e MAP niet kunnen voorkomen, 
terwijl dit makkelijk had gekund. Een 
nieuw voorstel voor een MAP wordt altijd 
passend geacht wanneer het MAP bijna 
afloopt.

Or. en

Amendement 122
Agnès Evren, Dan-Ştefan Motreanu, Pernille Weiss, Inese Vaidere, Radan Kanev, Edina 
Tóth, Nathalie Colin-Oesterlé, Sirpa Pietikäinen, Roberta Metsola, Christophe Hansen

Voorstel voor een besluit
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Sinds het begin van de jaren 
zeventig hebben milieuactieprogramma’s 
de ontwikkeling van het milieubeleid van 
de EU gestuurd. In artikel 4, lid 3, van het 
7e MAP, dat afloopt op 31 december 2020, 
is bepaald dat de Commissie indien nodig 
tijdig een voorstel moet indienen voor een 
achtste milieuactieprogramma (8e MAP), 
om een onderbreking tussen het 7e en het 
8e MAP te voorkomen. In de Europese 
Green Deal is de vaststelling van een 
nieuw milieuactieprogramma 
aangekondigd.

(7) Sinds het begin van de jaren 
zeventig hebben milieuactieprogramma’s 
de ontwikkeling van het milieubeleid van 
de EU gestuurd. In artikel 4, lid 3, van het 
7e MAP, dat op 31 december 2020 is 
afgelopen, is bepaald dat de Commissie 
indien nodig tijdig een voorstel moet 
indienen voor een achtste 
milieuactieprogramma (8e MAP), om een 
onderbreking tussen het 7e en het 8e MAP 
te voorkomen. In de Europese Green Deal 
is de vaststelling van een nieuw 
milieuactieprogramma aangekondigd ter 
aanvulling van de Europese Green Deal, 
dat een nieuw monitoringmechanisme zal 
omvatten om te waarborgen dat Europa 
op schema blijft bij het halen van zijn 
milieudoelstellingen. De Commissie zal 
ook een dashboard in het leven roepen 
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waarop de vooruitgang bij de 
verwezenlijking van alle doelstellingen 
van de Europese Green Deal kan worden 
gevolgd.

Or. en

Amendement 123
César Luena

Voorstel voor een besluit
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Sinds het begin van de jaren 
zeventig hebben milieuactieprogramma’s 
de ontwikkeling van het milieubeleid van 
de EU gestuurd. In artikel 4, lid 3, van het 
7e MAP, dat afloopt op 31 december 2020, 
is bepaald dat de Commissie indien nodig 
tijdig een voorstel moet indienen voor een 
achtste milieuactieprogramma (8e MAP), 
om een onderbreking tussen het 7e en het 
8e MAP te voorkomen. In de Europese 
Green Deal is de vaststelling van een 
nieuw milieuactieprogramma 
aangekondigd.

(7) Sinds het begin van de jaren 
zeventig hebben milieuactieprogramma’s 
de ontwikkeling van het milieubeleid van 
de EU gestuurd. In artikel 4, lid 3, van het 
7e MAP, dat afloopt op 31 december 2020, 
is bepaald dat de Commissie indien nodig 
tijdig een voorstel moet indienen voor een 
achtste milieuactieprogramma (8e MAP), 
om een onderbreking tussen het 7e en het 
8e MAP te voorkomen. In de Europese 
Green Deal is de vaststelling van een 
nieuw milieuactieprogramma 
aangekondigd, dat aan de uitvoering moet 
bijdragen en waarin prioritaire 
milieudoelstellingen en een nieuw 
wettelijk monitoringkader voor de Green 
Deal zijn vastgelegd.

Or. en

Amendement 124
Aurélia Beigneux, Joëlle Mélin, Catherine Griset

Voorstel voor een besluit
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Sinds het begin van de jaren 
zeventig hebben milieuactieprogramma’s 

(7) Sinds het begin van de jaren 
zeventig hebben milieuactieprogramma’s 
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de ontwikkeling van het milieubeleid van 
de EU gestuurd. In artikel 4, lid 3, van het 
7e MAP, dat afloopt op 31 december 2020, 
is bepaald dat de Commissie indien nodig 
tijdig een voorstel moet indienen voor een 
achtste milieuactieprogramma (8e MAP), 
om een onderbreking tussen het 7e en het 
8e MAP te voorkomen. In de Europese 
Green Deal is de vaststelling van een 
nieuw milieuactieprogramma 
aangekondigd.

de ontwikkeling van het milieubeleid van 
de EU gestuurd. In artikel 4, lid 3, van het 
7e MAP, dat afloopt op 31 december 2020, 
is bepaald dat de Commissie indien nodig 
tijdig een voorstel moet indienen voor een 
achtste milieuactieprogramma (8e MAP), 
om een onderbreking tussen het 7e en het 
8e MAP te voorkomen.

Or. fr

Amendement 125
Margarita de la Pisa Carrión

Voorstel voor een besluit
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Sinds het begin van de jaren 
zeventig hebben milieuactieprogramma’s 
de ontwikkeling van het milieubeleid van 
de EU gestuurd. In artikel 4, lid 3, van het 
7e MAP, dat afloopt op 31 december 2020, 
is bepaald dat de Commissie indien nodig 
tijdig een voorstel moet indienen voor een 
achtste milieuactieprogramma (8e MAP), 
om een onderbreking tussen het 7e en het 
8e MAP te voorkomen. In de Europese 
Green Deal is de vaststelling van een 
nieuw milieuactieprogramma 
aangekondigd.

(7) Sinds het begin van de jaren 
zeventig hebben milieuactieprogramma’s 
de ontwikkeling en coördinatie van het 
milieubeleid van de EU gestuurd. In 
artikel 4, lid 3, van het 7e MAP, dat afloopt 
op 31 december 2020, is bepaald dat de 
Commissie indien nodig tijdig een voorstel 
moet indienen voor een achtste 
milieuactieprogramma (8e MAP), om een 
onderbreking tussen het 7e en het 8e MAP 
te voorkomen. In de Europese Green Deal 
is de vaststelling van een nieuw 
milieuactieprogramma aangekondigd.

Or. es

Amendement 126
Demetris Papadakis, Maria Arena, Nikos Androulakis, Simona Bonafè, Günther Sidl, 
César Luena, Sara Cerdas, Christel Schaldemose, Javi López, Jytte Guteland

Voorstel voor een besluit
Overweging 7
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Sinds het begin van de jaren 
zeventig hebben milieuactieprogramma’s 
de ontwikkeling van het milieubeleid van 
de EU gestuurd. In artikel 4, lid 3, van het 
7e MAP, dat afloopt op 31 december 2020, 
is bepaald dat de Commissie indien nodig 
tijdig een voorstel moet indienen voor een 
achtste milieuactieprogramma (8e MAP), 
om een onderbreking tussen het 7e en het 
8e MAP te voorkomen. In de Europese 
Green Deal is de vaststelling van een 
nieuw milieuactieprogramma 
aangekondigd.

(7) Sinds het begin van de jaren 
zeventig hebben milieuactieprogramma’s 
de ontwikkeling van het milieubeleid van 
de EU gestuurd. In artikel 4, lid 3, van het 
7e MAP, dat op 31 december 2020 is 
afgelopen, is bepaald dat de Commissie 
indien nodig tijdig een voorstel moet 
indienen voor een achtste 
milieuactieprogramma (8e MAP), om een 
onderbreking tussen het 7e en het 8e MAP 
te voorkomen. In de Europese Green Deal 
is de vaststelling van een nieuw 
milieuactieprogramma aangekondigd.

Or. en

Amendement 127
Anna Zalewska

Voorstel voor een besluit
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Sinds het begin van de jaren 
zeventig hebben milieuactieprogramma’s 
de ontwikkeling van het milieubeleid van 
de EU gestuurd. In artikel 4, lid 3, van het 
7e MAP, dat afloopt op 31 december 2020, 
is bepaald dat de Commissie indien nodig 
tijdig een voorstel moet indienen voor een 
achtste milieuactieprogramma (8e MAP), 
om een onderbreking tussen het 7e en 
het 8e MAP te voorkomen. In de Europese 
Green Deal is de vaststelling van een 
nieuw milieuactieprogramma 
aangekondigd.

(7) Sinds het begin van de jaren 
zeventig hebben milieuactieprogramma’s 
de ontwikkeling van het milieubeleid van 
de EU gestuurd. In artikel 4, lid 3, van het 
7e MAP, dat op 31 december 2020 is 
afgelopen, is bepaald dat de Commissie 
indien nodig tijdig een voorstel moet 
indienen voor een achtste 
milieuactieprogramma (8e MAP), om een 
onderbreking tussen het 7e en het 8e MAP 
te voorkomen. In de Europese Green Deal 
is de vaststelling van een nieuw 
milieuactieprogramma aangekondigd.

Or. pl

Amendement 128
Demetris Papadakis, Maria Arena, Nikos Androulakis, Simona Bonafè, Günther Sidl, 
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César Luena, Sara Cerdas, Christel Schaldemose, Javi López, Jytte Guteland

Voorstel voor een besluit
Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) Het 8e MAP moet het streven van 
het 7e MAP naar het afschaffen van 
milieuonvriendelijke subsidies versterken. 
Daarnaast had het Europees Parlement 
reeds aangedrongen op de snelle 
afschaffing van alle rechtstreekse en 
onrechtstreekse fossiele brandstoffen 
tegen 2020 in de Unie en in elke lidstaat. 
Als de Unie volgens schema uiterlijk in 
2050 klimaatneutraal wil zijn en haar 
klimaatdoelstellingen voor 2030 wil 
bereiken, moeten de Unie en de lidstaten 
zo snel mogelijk en uiterlijk in 2025 alle 
rechtstreekse en onrechtstreekse 
milieuonvriendelijke subsidies hebben 
afgeschaft, met inbegrip van subsidies 
voor fossiele brandstoffen.

Or. en

Amendement 129
João Ferreira, Mick Wallace

Voorstel voor een besluit
Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) De relevante milieu- en 
klimaatdoelstellingen kunnen enkel 
worden bereikt door het LIFE+-
programma te versterken, specifieke 
financiering voor maatregelen voor 
biodiversiteits- en Natura 2000-beheer 
beschikbaar te stellen en ervoor te zorgen 
dat die eerlijk tussen de lidstaten wordt 
verdeeld, en door de beoordeling van de 
ecologische gezondheid en de gezondheid 
van planten van bossen te bevorderen, 
hun herstel, en waar nodig over te gaan 
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tot herbebossing met inheemse soorten, 
met name in landen die het meest onder 
bosbranden te lijden hebben gehad.

Or. pt

Amendement 130
Mick Wallace, Clare Daly

Voorstel voor een besluit
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Het 8e MAP moet de milieu- en 
klimaatactiedoelstellingen van de Europese 
Green Deal ondersteunen in 
overeenstemming met de reeds in het 
7e MAP vastgestelde 
langetermijndoelstelling “goed leven, 
binnen de grenzen van onze planeet” tegen 
2050. Het moet bijdragen tot de 
verwezenlijking van de Agenda 2030 van 
de Verenigde Naties en de daarin 
geformuleerde doelstellingen inzake 
duurzame ontwikkeling.

(8) Het 8e MAP moet de milieu- en 
klimaatactiedoelstellingen van de Europese 
Green Deal ondersteunen in 
overeenstemming met de reeds in het 
7e MAP vastgestelde 
langetermijndoelstelling “goed leven, 
binnen de grenzen van onze planeet” tegen 
2050. Het 8e MAP moet namens de Unie 
een billijke bijdrage leveren aan de 
doelstellingen van de Overeenkomst van 
Parijs. Het moet op intergenerationele 
rechtvaardigheid gestoeld zijn en 
waarborgen dat de 
langetermijndoelstelling gelijke of betere 
rechten voor toekomstige generaties 
inhoudt. Het moet bijdragen tot de 
verwezenlijking van de Agenda 2030 van 
de Verenigde Naties en de daarin 
geformuleerde doelstellingen inzake 
duurzame ontwikkeling en erkennen dat 
doelstelling acht van de SDG’s niet 
strookt met de algemene 
duurzaamheidsdoelstellingen. Het 
8e MAP vormt dan ook de basis van een 
EU-standpunt om internationaal te 
pleiten voor het aanpassen van 
duurzameontwikkelingsdoelstelling acht, 
namelijk om het streven naar steeds meer 
groei wereldwijd te schrappen en dit te 
vervangen door doelen voor het 
terugdringen van de ongelijkheid binnen 
en tussen naties, en om het kwijtschelden 
van de schulden van het zuidelijk 
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halfrond te bevorderen.

Or. en

Amendement 131
María Soraya Rodríguez Ramos, Frédérique Ries, Irena Joveva, Catherine Chabaud, 
Susana Solís Pérez, Pascal Canfin, Martin Hojsík, Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae 
Ştefănuță, Emma Wiesner

Voorstel voor een besluit
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Het 8e MAP moet de milieu- en 
klimaatactiedoelstellingen van de Europese 
Green Deal ondersteunen in 
overeenstemming met de reeds in het 
7e MAP vastgestelde 
langetermijndoelstelling “goed leven, 
binnen de grenzen van onze planeet” tegen 
2050. Het moet bijdragen tot de 
verwezenlijking van de Agenda 2030 van 
de Verenigde Naties en de daarin 
geformuleerde doelstellingen inzake 
duurzame ontwikkeling.

(8) Het 8e MAP moet de milieu- en 
klimaatactiedoelstellingen van de Europese 
Green Deal ondersteunen in 
overeenstemming met de reeds in het 
7e MAP vastgestelde 
langetermijndoelstelling “goed leven, 
binnen de grenzen van onze planeet” tegen 
2050. Het moet waarborgen dat de Unie 
alle verbintenissen van de 
biodiversiteitsstrategie nakomt, met 
inbegrip van het beschermen van 
minimaal 30 % van de mariene en 
grondgebieden van de Unie, evenals de 
verbintenissen om minimaal 10 % van 
deze gebieden strikt te beschermen. Het 
moet bijdragen tot de verwezenlijking van 
de Agenda 2030 van de Verenigde Naties 
en de daarin geformuleerde doelstellingen 
inzake duurzame ontwikkeling, van de 
Overeenkomst van Parijs en van de 
internationale afspraken die in het kader 
van het Verdrag inzake biologische 
diversiteit (VBD) zijn gemaakt.

Or. en

Amendement 132
Michal Wiezik

Voorstel voor een besluit
Overweging 8
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Het 8e MAP moet de milieu- en 
klimaatactiedoelstellingen van de 
Europese Green Deal ondersteunen in 
overeenstemming met de reeds in het 
7e MAP vastgestelde 
langetermijndoelstelling “goed leven, 
binnen de grenzen van onze planeet” tegen 
2050. Het moet bijdragen tot de 
verwezenlijking van de Agenda 2030 van 
de Verenigde Naties en de daarin 
geformuleerde doelstellingen inzake 
duurzame ontwikkeling.

(8) Het 8e MAP moet de doelstellingen 
van de Europese Green Deal om klimaat- 
en milieu-uitdagingen het hoofd te bieden 
ondersteunen in overeenstemming met de 
reeds in het 7e MAP vastgestelde 
langetermijndoelstelling “goed leven, 
binnen de grenzen van onze planeet” tegen 
2050. Het moet bijdragen tot de 
verwezenlijking van de Agenda 2030 van 
de Verenigde Naties en de daarin 
geformuleerde doelstellingen inzake 
duurzame ontwikkeling en moet 
gebruikmaken van een politiek 
momentum en het startschot geven voor 
een ambitieuze aanpak waarbij de EU het 
voortouw neemt met het oog op een nieuw 
mondiaal biodiversiteitskader dat moet 
worden overeengekomen bij de COP15 
van het Verdrag inzake biologische 
diversiteit in Kunming, China, en waarbij 
de EU leiderschap toont bij de conferentie 
van de VN over klimaatverandering in 
Glasgow (UNCCC COP26).

Or. en

Amendement 133
Silvia Modig

Voorstel voor een besluit
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Het 8e MAP moet de milieu- en 
klimaatactiedoelstellingen van de 
Europese Green Deal ondersteunen in 
overeenstemming met de reeds in het 
7e MAP vastgestelde 
langetermijndoelstelling “goed leven, 
binnen de grenzen van onze planeet” tegen 
2050. Het moet bijdragen tot de 
verwezenlijking van de Agenda 2030 van 
de Verenigde Naties en de daarin 

(8) Het 8e MAP moet de doelstellingen 
van de Europese Green Deal 
onderschrijven en hierop voortbouwen in 
overeenstemming met de 
langetermijndoelstelling “goed leven, 
binnen de grenzen van onze planeet” tegen 
uiterlijk 2050. Daarnaast moet het 
programma bijdragen tot en volledig zijn 
afgestemd op de uitvoering en 
verwezenlijking van de Agenda 2030 van 
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geformuleerde doelstellingen inzake 
duurzame ontwikkeling.

de Verenigde Naties en de daarin 
geformuleerde doelstellingen inzake 
duurzame ontwikkeling, teneinde een 
structurele transformatie mogelijk te 
maken richting een economie in de Unie 
die het welzijn van de burgers waarborgt 
binnen de grenzen van de planeet. Het 
programma moet onderkennen dat de EU-
lidstaten een grotere verantwoordelijkheid 
voor het verwezenlijken van de SDG’s 
dragen dan ontwikkelingslanden.

Or. en

Motivering

Aanvulling op het amendement van rapporteur en lid van het Europees Parlement O’Sullivan.

Amendement 134
Demetris Papadakis, Maria Arena, Nikos Androulakis, Simona Bonafè, Günther Sidl, 
César Luena, Sara Cerdas, Christel Schaldemose, Javi López, Jytte Guteland

Voorstel voor een besluit
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Het 8e MAP moet de milieu- en 
klimaatactiedoelstellingen van de Europese 
Green Deal ondersteunen in 
overeenstemming met de reeds in het 
7e MAP vastgestelde 
langetermijndoelstelling “goed leven, 
binnen de grenzen van onze planeet” tegen 
2050. Het moet bijdragen tot de 
verwezenlijking van de Agenda 2030 van 
de Verenigde Naties en de daarin 
geformuleerde doelstellingen inzake 
duurzame ontwikkeling.

(8) Het 8e MAP moet de milieu- en 
klimaatactiedoelstellingen van de Europese 
Green Deal ondersteunen en bevorderen in 
overeenstemming met de reeds in het 
7e MAP vastgestelde 
langetermijndoelstelling “goed leven, 
binnen de grenzen van onze planeet” tegen 
uiterlijk 2050. Het moet volledig zijn 
afgestemd op en bijdragen tot de 
verwezenlijking van duurzaam welzijn, de 
Agenda 2030 van de Verenigde Naties en 
de daarin geformuleerde doelstellingen 
inzake duurzame ontwikkeling. Verder 
moet het programma ervoor zorgen dat de 
milieu- en klimaattransitie op een 
rechtvaardige en inclusieve manier wordt 
verwezenlijkt en bijdraagt tot het 
terugdringen van ongelijkheden.

Or. en
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Amendement 135
Petros Kokkalis

Voorstel voor een besluit
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Het 8e MAP moet de milieu- en 
klimaatactiedoelstellingen van de Europese 
Green Deal ondersteunen in 
overeenstemming met de reeds in het 
7e MAP vastgestelde 
langetermijndoelstelling “goed leven, 
binnen de grenzen van onze planeet” tegen 
2050. Het moet bijdragen tot de 
verwezenlijking van de Agenda 2030 van 
de Verenigde Naties en de daarin 
geformuleerde doelstellingen inzake 
duurzame ontwikkeling.

(8) Het 8e MAP moet de milieu- en 
klimaatactiedoelstellingen van de Europese 
Green Deal ondersteunen in 
overeenstemming met de reeds in het 
7e MAP vastgestelde 
langetermijndoelstelling “goed leven, 
binnen de grenzen van onze planeet” tegen 
2050. Het moet bijdragen tot de 
verwezenlijking van de verbintenissen van 
de Overeenkomst van Parijs, met name 
het streefdoel om de stijging van de 
temperatuur in deze eeuw tot 1,5 °C te 
beperken, en van de Agenda 2030 van de 
Verenigde Naties en de daarin 
geformuleerde doelstellingen inzake 
duurzame ontwikkeling.

Or. en

Amendement 136
Aurélia Beigneux, Joëlle Mélin, Annika Bruna, Catherine Griset

Voorstel voor een besluit
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Het 8e MAP moet de milieu- en 
klimaatactiedoelstellingen van de Europese 
Green Deal ondersteunen in 
overeenstemming met de reeds in het 
7e MAP vastgestelde 
langetermijndoelstelling “goed leven, 
binnen de grenzen van onze planeet” tegen 
2050. Het moet bijdragen tot de 
verwezenlijking van de Agenda 2030 van 
de Verenigde Naties en de daarin 

(8) Het 8e MAP moet rekening 
houden met een deel van de milieu- en 
klimaatactiedoelstellingen van de Europese 
Green Deal in overeenstemming met de 
reeds in het 7e MAP vastgestelde 
langetermijndoelstelling “goed leven, 
binnen de grenzen van onze planeet” tegen 
2050.
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geformuleerde doelstellingen inzake 
duurzame ontwikkeling.

Or. fr

Amendement 137
Margarita de la Pisa Carrión

Voorstel voor een besluit
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Het 8e MAP moet de milieu- en 
klimaatactiedoelstellingen van de Europese 
Green Deal ondersteunen in 
overeenstemming met de reeds in het 
7e MAP vastgestelde 
langetermijndoelstelling “goed leven, 
binnen de grenzen van onze planeet” tegen 
2050. Het moet bijdragen tot de 
verwezenlijking van de Agenda 2030 van 
de Verenigde Naties en de daarin 
geformuleerde doelstellingen inzake 
duurzame ontwikkeling.

(8) Het 8e MAP moet de milieu- en 
klimaatactiedoelstellingen van de Europese 
Green Deal ondersteunen en aanvullen in 
overeenstemming met de reeds in het 
7e MAP vastgestelde 
langetermijndoelstelling “goed leven, 
binnen de grenzen van onze planeet” tegen 
2050. Het moet bijdragen tot de 
verwezenlijking van de Agenda 2030 van 
de Verenigde Naties en de daarin 
geformuleerde doelstellingen inzake 
duurzame ontwikkeling met inachtneming 
van de beginselen van evenredigheid, 
subsidiariteit en betere regelgeving.

Or. es

Amendement 138
César Luena

Voorstel voor een besluit
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Het 8e MAP moet de milieu- en 
klimaatactiedoelstellingen van de Europese 
Green Deal ondersteunen in 
overeenstemming met de reeds in het 
7e MAP vastgestelde 
langetermijndoelstelling “goed leven, 
binnen de grenzen van onze planeet” tegen 

(8) Het 8e MAP moet de milieu- en 
klimaatactiedoelstellingen van de Europese 
Green Deal ondersteunen in 
overeenstemming met de reeds in het 
7e MAP vastgestelde 
langetermijndoelstelling “goed leven, 
binnen de grenzen van onze planeet” tegen 
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2050. Het moet bijdragen tot de 
verwezenlijking van de Agenda 2030 van 
de Verenigde Naties en de daarin 
geformuleerde doelstellingen inzake 
duurzame ontwikkeling.

2050. Het moet bijdragen tot de 
verwezenlijking van de Agenda 2030 van 
de Verenigde Naties en de daarin 
geformuleerde doelstellingen inzake 
duurzame ontwikkeling en de uitvoering 
van de “één gezondheid”-benadering 
schragen.

Or. en

Amendement 139
Agnès Evren, Dan-Ştefan Motreanu, Pernille Weiss, Edina Tóth, Nathalie Colin-
Oesterlé, Sirpa Pietikäinen, Roberta Metsola, Christophe Hansen

Voorstel voor een besluit
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Het 8e MAP moet de milieu- en 
klimaatactiedoelstellingen van de 
Europese Green Deal ondersteunen in 
overeenstemming met de reeds in het 
7e MAP vastgestelde 
langetermijndoelstelling “goed leven, 
binnen de grenzen van onze planeet” tegen 
2050. Het moet bijdragen tot de 
verwezenlijking van de Agenda 2030 van 
de Verenigde Naties en de daarin 
geformuleerde doelstellingen inzake 
duurzame ontwikkeling.

(8) Het 8e MAP moet de doelstellingen 
van de Europese Green Deal ondersteunen, 
onderschrijven en hierop voortbouwen in 
overeenstemming met de reeds in het 
7e MAP vastgestelde 
langetermijndoelstelling “goed leven, 
binnen de grenzen van onze planeet” tegen 
2050. Daarnaast moet het programma 
volledig zijn afgestemd op en bijdragen tot 
de verwezenlijking van de Agenda 2030 
van de Verenigde Naties en de daarin 
geformuleerde doelstellingen inzake 
duurzame ontwikkeling (SDG’s).

Or. en

Amendement 140
Catherine Chabaud, Pascal Canfin, Emma Wiesner, Martin Hojsík, Irena Joveva, 
Véronique Trillet-Lenoir

Voorstel voor een besluit
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Het 8e MAP moet de milieu- en (8) Het 8e MAP moet de milieu- en 
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klimaatactiedoelstellingen van de Europese 
Green Deal ondersteunen in 
overeenstemming met de reeds in het 
7e MAP vastgestelde 
langetermijndoelstelling “goed leven, 
binnen de grenzen van onze planeet” tegen 
2050. Het moet bijdragen tot de 
verwezenlijking van de Agenda 2030 van 
de Verenigde Naties en de daarin 
geformuleerde doelstellingen inzake 
duurzame ontwikkeling.

klimaatactiedoelstellingen van de Europese 
Green Deal ondersteunen in 
overeenstemming met de 
langetermijndoelstelling “goed leven, 
binnen de grenzen van onze planeet” tegen 
2050 en een structurele transformatie 
richting een op ecosystemen gebaseerde 
benadering mogelijk maken. Het moet 
bijdragen tot de verwezenlijking van de 
Agenda 2030 van de Verenigde Naties en 
de daarin geformuleerde doelstellingen 
inzake duurzame ontwikkeling.

Or. en

Amendement 141
Stanislav Polčák

Voorstel voor een besluit
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Het 8e MAP moet de milieu- en 
klimaatactiedoelstellingen van de Europese 
Green Deal ondersteunen in 
overeenstemming met de reeds in het 
7e MAP vastgestelde 
langetermijndoelstelling “goed leven, 
binnen de grenzen van onze planeet” tegen 
2050. Het moet bijdragen tot de 
verwezenlijking van de Agenda 2030 van 
de Verenigde Naties en de daarin 
geformuleerde doelstellingen inzake 
duurzame ontwikkeling.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. cs

Amendement 142
Anna Zalewska

Voorstel voor een besluit
Overweging 8



PE689.633v02-00 52/314 AM\1226728NL.docx

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Het 8e MAP moet de milieu- en 
klimaatactiedoelstellingen van de 
Europese Green Deal ondersteunen in 
overeenstemming met de reeds in het 
7e MAP vastgestelde 
langetermijndoelstelling “goed leven, 
binnen de grenzen van onze planeet” tegen 
2050. Het moet bijdragen tot de 
verwezenlijking van de Agenda 2030 van 
de Verenigde Naties en de daarin 
geformuleerde doelstellingen inzake 
duurzame ontwikkeling.

(8) Het 8e MAP moet als algemeen 
milieuactieprogramma van de Unie dat 
het kader voor het optreden van de Unie 
op het gebied van milieu en klimaat biedt, 
zoals bepaald in artikel 192, lid 3, van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, door de Europese Green 
Deal worden ondersteund, mede in 
verband met de in het 7e MAP 
vastgestelde langetermijndoel “goed leven, 
binnen de grenzen van onze planeet” tegen 
2025. Het moet bijdragen tot de 
verwezenlijking van de Agenda 2030 van 
de Verenigde Naties en de daarin 
geformuleerde doelstellingen inzake 
duurzame ontwikkeling.

Or. pl

Amendement 143
Demetris Papadakis, Maria Arena, Nikos Androulakis, Simona Bonafè, Günther Sidl, 
Rovana Plumb, César Luena, Sara Cerdas, Christel Schaldemose, Javi López, Jytte 
Guteland

Voorstel voor een besluit
Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) De thematische prioritaire 
doelstellingen van het 8e MAP moeten de 
beleidsvorming van de Unie sturen en een 
grotere verantwoordingsplicht tijdens de 
monitoring- en evaluatiefasen in de hand 
werken. De thematische prioritaire 
doelstellingen van het 8e MAP moeten 
zich niet beperken tot de verbintenissen 
van de Europese Green Deal en de 
bijbehorende strategieën, maar daarop 
voortbouwen. Het 8e MAP moet ervoor 
zorgen dat de verbintenis in het kader van 
de Europese Green Deal om in alle Unie-
initiatieven het groene niet-
schadenbeginsel aan te houden, effectief 
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in alle Unieactiviteiten en -initiatieven 
wordt opgenomen.

Or. en

Amendement 144
Radan Kanev

Voorstel voor een besluit
Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) De SDG’s bestrijken de drie 
(ecologische, sociale en economische) 
dimensies van duurzame ontwikkeling, die 
geïntegreerd en ondeelbaar met elkaar 
zijn verbonden. De milieudoelstellingen 
ondersteunen de sociale en economische 
doelstellingen aangezien de basis voor 
duurzame ontwikkeling wordt gevormd 
door een gezonde biosfeer, als gevolg 
waarvan een eerlijke en rechtvaardige 
maatschappij en economie niet kunnen 
worden gerealiseerd zonder de 
milieugerelateerde SDG’s te 
verwezenlijken. Als de Unie bij het streven 
naar een transitie op basis van duurzame 
concurrerende voordelen mondiaal leider 
wil worden, is het van essentieel belang 
dat zij de 2030-Agenda voor duurzame 
ontwikkeling van de VN volledig ten 
uitvoer legt en in andere regio’s van de 
wereld deze uitvoering op actieve wijze 
ondersteunt.

Or. en

Amendement 145
Agnès Evren, Dan-Ştefan Motreanu, Pernille Weiss, Inese Vaidere, Edina Tóth, Nathalie 
Colin-Oesterlé, Sirpa Pietikäinen, Roberta Metsola, Christophe Hansen

Voorstel voor een besluit
Overweging 8 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) De SDG’s bestrijken de drie 
(ecologische, sociale en economische) 
dimensies van duurzame ontwikkeling, die 
geïntegreerd en ondeelbaar met elkaar 
zijn verbonden. Als de Unie mondiaal 
leider op het gebied van concurrerende 
duurzaamheid wil worden, is het van 
essentieel belang dat zij de 2030-Agenda 
voor duurzame ontwikkeling van de VN 
volledig ten uitvoer legt en in andere 
regio’s van de wereld deze uitvoering op 
actieve wijze ondersteunt.

Or. en

Amendement 146
Margarita de la Pisa Carrión

Voorstel voor een besluit
Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) Het 8e MAP moet het 
bedrijfsleven, met name kleine en 
middelgrote ondernemingen, 
ondersteunen bij het naleven van de 
toenemende milieuwetgeving en bij het 
verbeteren van hun capaciteit om deel te 
nemen aan projecten in een context van 
ongekende economische crisis.

Or. es

Amendement 147
Mick Wallace, Clare Daly, João Ferreira

Voorstel voor een besluit
Overweging 9
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Het 8e MAP moet de transitie naar 
een regeneratieve economie waarin meer 
aan de planeet wordt teruggegeven dan 
wordt onttrokken, versnellen. Bij een 
regeneratief groeimodel wordt erkend dat 
het welzijn en de welvaart van onze 
samenlevingen afhankelijk zijn van een 
stabiel klimaat, een gezonde omgeving en 
bloeiende ecosystemen, die onze 
economieën een veilige operationele 
ruimte bieden. Aangezien de 
wereldbevolking toeneemt en de vraag naar 
natuurlijke hulpbronnen blijft groeien, 
moet de economische activiteit zich 
ontwikkelen op een manier die geen schade 
veroorzaakt, maar daarentegen de 
klimaatverandering en de aantasting van 
het milieu ombuigt, verontreiniging tot een 
minimum beperkt en het natuurlijk 
kapitaal behoudt en verrijkt en bijgevolg 
zorgt voor een overvloed aan hernieuwbare 
en niet-hernieuwbare hulpbronnen. Door 
voortdurende innovatie, aanpassing aan 
nieuwe uitdagingen en cocreatie versterkt 
de regeneratieve economie de veerkracht 
en beschermt zij het welzijn van de huidige 
en toekomstige generaties.

(9) Het 8e MAP moet de transitie 
versnellen naar een regeneratieve 
welzijnseconomie waarin meer aan de 
planeet wordt teruggegeven dan wordt 
onttrokken en de natuurlijke systemen van 
de planeet worden hersteld. Een 
regeneratief groeimodel bestaat niet en 
kan niet worden nagestreefd, aangezien 
een dergelijk model op dezelfde logica als 
conventionele groei gestoeld is. Het 
8e MAP moet erkennen dat het welzijn en 
de welvaart van onze samenlevingen 
volledig afhankelijk zijn van een stabiel 
klimaat, een gezonde omgeving en 
bloeiende ecosystemen, die onze 
economieën een veilige operationele 
ruimte bieden. Het 8e MAP moet 
erkennen dat de economie een subsysteem 
is van de grotere biosfeer, die eindig is en 
niet in omvang toeneemt, wat betekent dat 
de materiële output niet eeuwig kan 
blijven groeien. Aangezien de 
wereldbevolking toeneemt en de vraag naar 
natuurlijke hulpbronnen blijft groeien, 
moet de economische activiteit zich 
ontwikkelen op een manier die niet meer 
gefixeerd is op economische groei en 
toewerkt naar een model dat binnen de 
grenzen van de planeet blijft, geen schade 
veroorzaakt, de klimaatverandering en de 
aantasting van het milieu ombuigt, 
verontreiniging tot een minimum beperkt 
en de natuurlijke systemen behoudt en 
verrijkt en bijgevolg zorgt voor een 
overvloed aan biodiversiteit, gezonde 
ecosystemen en hernieuwbare en niet-
hernieuwbare hulpbronnen. Door 
transformatief omdenken, aanpassing aan 
nieuwe uitdagingen en cocreatie versterkt 
de regeneratieve welzijnseconomie de 
veerkracht en beschermt zij de toekomst, 
het welzijn en het recht op een gezond 
milieu van de huidige en toekomstige 
generaties.

Or. en
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Motivering

Een regeneratief groeimodel bestaat helemaal niet. Dit is een oxymoron.

Amendement 148
Silvia Modig

Voorstel voor een besluit
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Het 8e MAP moet de transitie naar 
een regeneratieve economie waarin meer 
aan de planeet wordt teruggegeven dan 
wordt onttrokken, versnellen. Bij een 
regeneratief groeimodel wordt erkend dat 
het welzijn en de welvaart van onze 
samenlevingen afhankelijk zijn van een 
stabiel klimaat, een gezonde omgeving en 
bloeiende ecosystemen, die onze 
economieën een veilige operationele 
ruimte bieden. Aangezien de 
wereldbevolking toeneemt en de vraag naar 
natuurlijke hulpbronnen blijft groeien, 
moet de economische activiteit zich 
ontwikkelen op een manier die geen schade 
veroorzaakt, maar daarentegen de 
klimaatverandering en de aantasting van 
het milieu ombuigt, verontreiniging tot een 
minimum beperkt en het natuurlijk kapitaal 
behoudt en verrijkt en bijgevolg zorgt voor 
een overvloed aan hernieuwbare en niet-
hernieuwbare hulpbronnen. Door 
voortdurende innovatie, aanpassing aan 
nieuwe uitdagingen en cocreatie versterkt 
de regeneratieve economie de veerkracht 
en beschermt zij het welzijn van de huidige 
en toekomstige generaties.

(9) Het 8e MAP moet de transitie naar 
een regeneratieve economie waarin meer 
aan de planeet wordt teruggegeven dan 
wordt onttrokken, versnellen, met als 
gevolg een verbeterde toestand van de 
natuur en van de werking van de 
ecosystemen op het land en op zee, en een 
verbintenis tot het realiseren van een 
ecosysteemgebaseerd beheer en 
investeringen in herstel die erop zijn 
gericht de wereld in een betere staat over 
te dragen aan de volgende generatie. Een 
regeneratieve economie moet stroken met 
een duurzame welzijnseconomie waarin 
wordt erkend dat het welzijn en de 
welvaart van onze samenlevingen 
afhankelijk zijn van een stabiel klimaat, 
een gezonde omgeving en bloeiende 
ecosystemen, die onze economieën een 
veilige operationele ruimte bieden binnen 
de grenzen van de planeet. Aangezien de 
wereldbevolking toeneemt en de vraag naar 
natuurlijke hulpbronnen blijft groeien, 
moet de economische activiteit zich 
ontwikkelen op een manier die geen schade 
veroorzaakt, maar daarentegen de 
klimaatverandering en de aantasting van 
het milieu ombuigt, verontreiniging 
elimineert en de natuurlijke hulpbronnen 
en biodiversiteit behoudt en verrijkt en 
bijgevolg zorgt voor een overvloed aan 
hernieuwbare en niet-hernieuwbare 
hulpbronnen. Door voortdurende 
beleidsmonitoring en -aanpassingen, 
innovatie, aanpassing aan nieuwe 
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uitdagingen en cocreatie versterkt de 
regeneratieve en duurzame 
welzijnseconomie de veerkracht, verbetert 
zij de toestand van de natuur voor 
toekomstige generaties en beschermt zij 
het welzijn van de huidige en toekomstige 
generaties.

Or. en

Motivering

Aanvulling op het amendement van rapporteur en lid van het Europees Parlement O’Sullivan.

Amendement 149
Agnès Evren, Dan-Ştefan Motreanu, Pernille Weiss, Inese Vaidere, Radan Kanev, Edina 
Tóth, Nathalie Colin-Oesterlé, Sirpa Pietikäinen, Roberta Metsola, Christophe Hansen

Voorstel voor een besluit
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Het 8e MAP moet de transitie naar 
een regeneratieve economie waarin meer 
aan de planeet wordt teruggegeven dan 
wordt onttrokken, versnellen. Bij een 
regeneratief groeimodel wordt erkend dat 
het welzijn en de welvaart van onze 
samenlevingen afhankelijk zijn van een 
stabiel klimaat, een gezonde omgeving en 
bloeiende ecosystemen, die onze 
economieën een veilige operationele 
ruimte bieden. Aangezien de 
wereldbevolking toeneemt en de vraag naar 
natuurlijke hulpbronnen blijft groeien, 
moet de economische activiteit zich 
ontwikkelen op een manier die geen schade 
veroorzaakt, maar daarentegen de 
klimaatverandering en de aantasting van 
het milieu ombuigt, verontreiniging tot een 
minimum beperkt en het natuurlijk 
kapitaal behoudt en verrijkt en bijgevolg 
zorgt voor een overvloed aan hernieuwbare 
en niet-hernieuwbare hulpbronnen. Door 
voortdurende innovatie, aanpassing aan 
nieuwe uitdagingen en cocreatie versterkt 

(9) Het 8e MAP moet de transitie 
versnellen naar een inclusieve en 
duurzame economie waarin meer aan de 
planeet wordt teruggegeven dan wordt 
onttrokken en de economische kansen en 
de toestand van het milieu voor 
toekomstige generaties worden verbeterd. 
In een inclusieve en duurzame economie 
die op de Europese Green Deal als de 
inclusieve en duurzame groeistrategie van 
de Unie is gebaseerd wordt erkend dat het 
welzijn en de welvaart van onze 
samenlevingen afhankelijk zijn van een 
stabiel klimaat, een gezonde omgeving en 
bloeiende ecosystemen, die onze 
economieën een veilige operationele 
ruimte bieden. Aangezien de 
wereldbevolking toeneemt en de vraag naar 
natuurlijke hulpbronnen blijft groeien, 
moet de economische activiteit zich 
ontwikkelen op een duurzame manier die 
geen schade veroorzaakt, maar daarentegen 
de klimaatverandering en de aantasting van 
het milieu ombuigt, de biodiversiteit 
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de regeneratieve economie de veerkracht 
en beschermt zij het welzijn van de huidige 
en toekomstige generaties.

beschermt, duurzaam gebruikt en herstelt, 
verontreiniging voorkomt en tot een 
minimum beperkt en natuurlijke 
hulpbronnen behoudt en verrijkt en 
bijgevolg zorgt voor een overvloed aan 
hernieuwbare en niet-hernieuwbare 
hulpbronnen. Door voortdurende innovatie, 
aanpassing aan nieuwe uitdagingen en 
cocreatie versterkt de inclusieve en 
duurzame economie de veerkracht, 
verbetert zij de economische kansen en de 
toestand van het milieu voor toekomstige 
generaties en beschermt zij het welzijn van 
de huidige en toekomstige generaties.

Or. en

Amendement 150
Aurélia Beigneux, Joëlle Mélin, Annika Bruna, Catherine Griset

Voorstel voor een besluit
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Het 8e MAP moet de transitie naar 
een regeneratieve economie waarin meer 
aan de planeet wordt teruggegeven dan 
wordt onttrokken, versnellen. Bij een 
regeneratief groeimodel wordt erkend dat 
het welzijn en de welvaart van onze 
samenlevingen afhankelijk zijn van een 
stabiel klimaat, een gezonde omgeving en 
bloeiende ecosystemen, die onze 
economieën een veilige operationele 
ruimte bieden. Aangezien de 
wereldbevolking toeneemt en de vraag naar 
natuurlijke hulpbronnen blijft groeien, 
moet de economische activiteit zich 
ontwikkelen op een manier die geen schade 
veroorzaakt, maar daarentegen de 
klimaatverandering en de aantasting van 
het milieu ombuigt, verontreiniging tot een 
minimum beperkt en het natuurlijk kapitaal 
behoudt en verrijkt en bijgevolg zorgt voor 
een overvloed aan hernieuwbare en niet-
hernieuwbare hulpbronnen. Door 

(9) Het 8e MAP moet de transitie naar 
een regeneratieve economie waarin meer 
aan de planeet wordt teruggegeven dan 
wordt onttrokken, versnellen, met als 
gevolg een verbeterde toestand van de 
natuur en van de werking van de 
ecosystemen op het land en op zee, en een 
verbintenis tot het realiseren van een 
ecosysteemgebaseerd beheer en 
investeringen in herstel die erop zijn 
gericht de wereld in een betere staat over 
te dragen aan de volgende generatie. Een 
regeneratieve economie moet stroken met 
een duurzame welzijnsgerichte economie 
waarin wordt erkend dat het welzijn en de 
welvaart van onze samenlevingen 
afhankelijk zijn van een stabiel klimaat, 
een gezonde omgeving en bloeiende 
ecosystemen, die onze economieën een 
veilige operationele ruimte bieden. 
Aangezien de wereldbevolking toeneemt 
en de vraag naar natuurlijke hulpbronnen 
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voortdurende innovatie, aanpassing aan 
nieuwe uitdagingen en cocreatie versterkt 
de regeneratieve economie de veerkracht 
en beschermt zij het welzijn van de huidige 
en toekomstige generaties.

blijft groeien, moet de economische 
activiteit zich ontwikkelen op een manier 
die geen schade veroorzaakt, maar zich 
daarentegen aanpast aan de 
klimaatverandering en de aantasting van 
het milieu, verontreiniging tot een 
minimum beperkt en het natuurlijk kapitaal 
behoudt en verrijkt en bijgevolg zorgt voor 
een overvloed aan hernieuwbare en niet-
hernieuwbare hulpbronnen. Door 
voortdurende innovatie, aanpassing aan 
nieuwe uitdagingen en cocreatie versterkt 
de regeneratieve economie de veerkracht 
en beschermt zij het welzijn van de huidige 
en toekomstige generaties.

Or. fr

Amendement 151
Anna Zalewska

Voorstel voor een besluit
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Het 8e MAP moet de transitie naar 
een regeneratieve economie waarin meer 
aan de planeet wordt teruggegeven dan 
wordt onttrokken, versnellen. Bij een 
regeneratief groeimodel wordt erkend dat 
het welzijn en de welvaart van onze 
samenlevingen afhankelijk zijn van een 
stabiel klimaat, een gezonde omgeving en 
bloeiende ecosystemen, die onze 
economieën een veilige operationele 
ruimte bieden. Aangezien de 
wereldbevolking toeneemt en de vraag naar 
natuurlijke hulpbronnen blijft groeien, 
moet de economische activiteit zich 
ontwikkelen op een manier die geen schade 
veroorzaakt, maar daarentegen de 
klimaatverandering en de aantasting van 
het milieu ombuigt, verontreiniging tot een 
minimum beperkt en het natuurlijk kapitaal 
behoudt en verrijkt en bijgevolg zorgt voor 
een overvloed aan hernieuwbare en niet-

(9) Het 8e MAP moet de transitie naar 
klimaatneutraliteit op EU-niveau 
versnellen op een wijze die voor iedereen 
eerlijk is en rekening houdt met de 
verschillende uitgangsposities van de 
lidstaten en hun mogelijkheden om de 
vereiste transformatie door te voeren. Het 
MAP moet eveneens op een eerlijke en 
inclusieve wijze de transitie naar een 
hulpbronnenefficiënte, schone circulaire 
economie versnellen en daarbij de 
biodiversiteit duurzaam beschermen, 
behouden, gebruiken en herstellen, het 
natuurlijk kapitaal van de Unie 
bestendigen, alsmede de gezondheid en 
het welzijn van burgers beschermen tegen 
milieugevaren en -effecten. Hierbij wordt 
erkend dat het welzijn en de welvaart van 
onze samenlevingen afhankelijk zijn van 
een stabiel klimaat, een gezonde omgeving 
en bloeiende ecosystemen, die onze 
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hernieuwbare hulpbronnen. Door 
voortdurende innovatie, aanpassing aan 
nieuwe uitdagingen en cocreatie versterkt 
de regeneratieve economie de veerkracht 
en beschermt zij het welzijn van de huidige 
en toekomstige generaties.

economieën een veilige operationele 
ruimte bieden. Aangezien de 
wereldbevolking toeneemt en de vraag naar 
natuurlijke hulpbronnen blijft groeien, 
moet de economische activiteit zich 
ontwikkelen op een manier die geen schade 
veroorzaakt, maar daarentegen de 
klimaatverandering en de aantasting van 
het milieu ombuigt, verontreiniging tot een 
minimum beperkt en het natuurlijk kapitaal 
behoudt en verrijkt en bijgevolg zorgt voor 
een overvloed aan hernieuwbare en niet-
hernieuwbare hulpbronnen. Door 
voortdurende innovatie, aanpassing aan 
nieuwe uitdagingen en cocreatie versterkt 
de regeneratieve economie de veerkracht 
en beschermt zij het welzijn van de huidige 
en toekomstige generaties.

Or. pl

Amendement 152
Catherine Chabaud, Pascal Canfin, Emma Wiesner, Martin Hojsík, Irena Joveva, 
Véronique Trillet-Lenoir

Voorstel voor een besluit
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Het 8e MAP moet de transitie naar 
een regeneratieve economie waarin meer 
aan de planeet wordt teruggegeven dan 
wordt onttrokken, versnellen. Bij een 
regeneratief groeimodel wordt erkend dat 
het welzijn en de welvaart van onze 
samenlevingen afhankelijk zijn van een 
stabiel klimaat, een gezonde omgeving en 
bloeiende ecosystemen, die onze 
economieën een veilige operationele 
ruimte bieden. Aangezien de 
wereldbevolking toeneemt en de vraag naar 
natuurlijke hulpbronnen blijft groeien, 
moet de economische activiteit zich 
ontwikkelen op een manier die geen 
schade veroorzaakt, maar daarentegen de 
klimaatverandering en de aantasting van 

(9) Het 8e MAP moet de transitie naar 
een regeneratieve economie waarin meer 
aan de planeet wordt teruggegeven dan 
wordt onttrokken, versnellen en een 
structurele transformatie richting een op 
ecosystemen gebaseerde benadering 
mogelijk maken. Bij een regeneratief 
groeimodel wordt erkend dat het welzijn en 
de welvaart van onze samenlevingen 
afhankelijk zijn van een stabiel klimaat, 
een gezonde omgeving en bloeiende 
ecosystemen, die onze economieën een 
veilige operationele ruimte bieden. 
Aangezien de wereldbevolking toeneemt 
en de vraag naar natuurlijke hulpbronnen 
blijft groeien, moet het 8e MAP industriële 
ecologie en duurzame economische 
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het milieu ombuigt, verontreiniging tot een 
minimum beperkt en het natuurlijk kapitaal 
behoudt en verrijkt en bijgevolg zorgt voor 
een overvloed aan hernieuwbare en niet-
hernieuwbare hulpbronnen. Door 
voortdurende innovatie, aanpassing aan 
nieuwe uitdagingen en cocreatie versterkt 
de regeneratieve economie de veerkracht 
en beschermt zij het welzijn van de huidige 
en toekomstige generaties.

activiteit op basis van wederzijdse 
voordelen stimuleren, wat positieve 
effecten moet hebben en daarnaast de 
negatieve effecten moet beperken. Het 
moet zodanig worden ontwikkeld dat het 
geen schade veroorzaakt, maar daarentegen 
de klimaatverandering en de aantasting van 
het milieu ombuigt, verontreiniging tot een 
minimum beperkt en het natuurlijk kapitaal 
behoudt en verrijkt en bijgevolg zorgt voor 
een overvloed aan hernieuwbare en niet-
hernieuwbare hulpbronnen. Door 
voortdurende innovatie, aanpassing aan 
nieuwe uitdagingen en cocreatie versterkt 
de regeneratieve economie de veerkracht 
en beschermt zij het welzijn van de huidige 
en toekomstige generaties.

Or. en

Amendement 153
Michal Wiezik

Voorstel voor een besluit
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Het 8e MAP moet de transitie naar 
een regeneratieve economie waarin meer 
aan de planeet wordt teruggegeven dan 
wordt onttrokken, versnellen. Bij een 
regeneratief groeimodel wordt erkend dat 
het welzijn en de welvaart van onze 
samenlevingen afhankelijk zijn van een 
stabiel klimaat, een gezonde omgeving en 
bloeiende ecosystemen, die onze 
economieën een veilige operationele 
ruimte bieden. Aangezien de 
wereldbevolking toeneemt en de vraag naar 
natuurlijke hulpbronnen blijft groeien, 
moet de economische activiteit zich 
ontwikkelen op een manier die geen schade 
veroorzaakt, maar daarentegen de 
klimaatverandering en de aantasting van 
het milieu ombuigt, verontreiniging tot een 
minimum beperkt en het natuurlijk 

(9) Het 8e MAP moet de transitie 
versnellen naar een regeneratieve 
economie waarin meer aan de planeet 
wordt teruggegeven dan wordt onttrokken 
en waarin wordt erkend dat het welzijn en 
de welvaart van onze samenlevingen 
afhankelijk zijn van een stabiel klimaat, 
een gezonde omgeving en bloeiende 
ecosystemen, die onze economieën een 
veilige operationele ruimte bieden binnen 
de grenzen van de planeet. Aangezien de 
wereldbevolking toeneemt en de vraag naar 
natuurlijke hulpbronnen in lineaire 
economieën blijft groeien, moet de 
economische activiteit zich ontwikkelen op 
een manier die geen schade veroorzaakt, 
maar daarentegen de klimaatverandering 
en de aantasting van het milieu ombuigt, 
voortdurend streeft naar het volledig 
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kapitaal behoudt en verrijkt en bijgevolg 
zorgt voor een overvloed aan hernieuwbare 
en niet-hernieuwbare hulpbronnen. Door 
voortdurende innovatie, aanpassing aan 
nieuwe uitdagingen en cocreatie versterkt 
de regeneratieve economie de veerkracht 
en beschermt zij het welzijn van de huidige 
en toekomstige generaties.

elimineren van verontreiniging en het 
natuurlijk kapitaal en de biodiversiteit 
behoudt, herstelt en verrijkt, en zorgt voor 
een overvloed aan en circulair gebruik 
van hernieuwbare en niet-hernieuwbare 
hulpbronnen. Door voortdurende innovatie, 
op ecosystemen gebaseerde oplossingen, 
aanpassing aan nieuwe uitdagingen en 
cocreatie versterkt de regeneratieve en 
duurzame economie de veerkracht, 
beschermt zij het welzijn van de huidige en 
toekomstige generaties door hun belangen 
als gelijkwaardig te beschouwen, en 
voorziet zij in andere indicatoren van 
economisch succes dan het bbp.

Or. en

Amendement 154
César Luena

Voorstel voor een besluit
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Het 8e MAP moet de transitie naar 
een regeneratieve economie waarin meer 
aan de planeet wordt teruggegeven dan 
wordt onttrokken, versnellen. Bij een 
regeneratief groeimodel wordt erkend dat 
het welzijn en de welvaart van onze 
samenlevingen afhankelijk zijn van een 
stabiel klimaat, een gezonde omgeving en 
bloeiende ecosystemen, die onze 
economieën een veilige operationele 
ruimte bieden. Aangezien de 
wereldbevolking toeneemt en de vraag naar 
natuurlijke hulpbronnen blijft groeien, 
moet de economische activiteit zich 
ontwikkelen op een manier die geen schade 
veroorzaakt, maar daarentegen de 
klimaatverandering en de aantasting van 
het milieu ombuigt, verontreiniging tot een 
minimum beperkt en het natuurlijk kapitaal 
behoudt en verrijkt en bijgevolg zorgt voor 
een overvloed aan hernieuwbare en niet-

(9) Het 8e MAP moet de transitie naar 
een regeneratieve economie waarin meer 
aan de planeet wordt teruggegeven dan 
wordt onttrokken, versnellen. Bij een 
regeneratief groeimodel wordt erkend dat 
het welzijn en de welvaart van onze 
samenlevingen afhankelijk zijn van een 
stabiel klimaat, een gezonde omgeving en 
bloeiende ecosystemen, die onze 
economieën een veilige operationele 
ruimte bieden. Aangezien de 
wereldbevolking toeneemt en de vraag naar 
natuurlijke hulpbronnen blijft groeien, 
moet de economische activiteit zich 
ontwikkelen op een manier die geen schade 
veroorzaakt, maar daarentegen de 
klimaatverandering en de aantasting van 
het milieu en ecosystemen ombuigt, 
biodiversiteitsverlies een halt toeroept en 
keert, verontreiniging tot een minimum 
beperkt en het natuurlijk kapitaal behoudt 
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hernieuwbare hulpbronnen. Door 
voortdurende innovatie, aanpassing aan 
nieuwe uitdagingen en cocreatie versterkt 
de regeneratieve economie de veerkracht 
en beschermt zij het welzijn van de huidige 
en toekomstige generaties.

en verrijkt en bijgevolg zorgt voor een 
overvloed aan hernieuwbare en niet-
hernieuwbare hulpbronnen. Door 
doorlopend onderzoek en voortdurende 
innovatie, de transformatie van productie- 
en consumptiepatronen, aanpassing aan 
nieuwe uitdagingen en cocreatie versterkt 
de regeneratieve economie de veerkracht 
en beschermt zij het welzijn van de huidige 
en toekomstige generaties.

Or. en

Amendement 155
Demetris Papadakis, Maria Arena, Nikos Androulakis, Simona Bonafè, Günther Sidl, 
César Luena, Sara Cerdas, Christel Schaldemose, Javi López, Jytte Guteland

Voorstel voor een besluit
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Het 8e MAP moet de transitie naar 
een regeneratieve economie waarin meer 
aan de planeet wordt teruggegeven dan 
wordt onttrokken, versnellen. Bij een 
regeneratief groeimodel wordt erkend dat 
het welzijn en de welvaart van onze 
samenlevingen afhankelijk zijn van een 
stabiel klimaat, een gezonde omgeving en 
bloeiende ecosystemen, die onze 
economieën een veilige operationele 
ruimte bieden. Aangezien de 
wereldbevolking toeneemt en de vraag naar 
natuurlijke hulpbronnen blijft groeien, 
moet de economische activiteit zich 
ontwikkelen op een manier die geen schade 
veroorzaakt, maar daarentegen de 
klimaatverandering en de aantasting van 
het milieu ombuigt, verontreiniging tot 
een minimum beperkt en het natuurlijk 
kapitaal behoudt en verrijkt en bijgevolg 
zorgt voor een overvloed aan hernieuwbare 
en niet-hernieuwbare hulpbronnen. Door 
voortdurende innovatie, aanpassing aan 
nieuwe uitdagingen en cocreatie versterkt 
de regeneratieve economie de veerkracht 

(9) Het 8e MAP moet de transitie naar 
een regeneratief en duurzaam 
welzijnsmodel waarin meer aan de planeet 
wordt teruggegeven dan wordt onttrokken, 
versnellen. Bij een dergelijk model wordt 
erkend dat het welzijn en de welvaart van 
onze samenlevingen afhankelijk zijn van 
een stabiel klimaat, een gezonde omgeving 
en bloeiende ecosystemen, die onze 
economieën een veilige operationele 
ruimte bieden. Aangezien de 
wereldbevolking toeneemt en de vraag naar 
natuurlijke hulpbronnen blijft groeien, 
moet de economische activiteit zich 
ontwikkelen op een manier die geen schade 
veroorzaakt, maar daarentegen de 
klimaatverandering ombuigt, ecosystemen 
en biodiversiteit beschermt en herstelt, 
een einde maakt aan verontreiniging, de 
aantasting van het milieu voorkomt en het 
natuurlijk kapitaal behoudt en verrijkt, en 
zorgt voor een overvloed aan hernieuwbare 
en niet-hernieuwbare hulpbronnen. Door 
voortdurende innovatie, aanpassing aan 
nieuwe uitdagingen en cocreatie versterkt 
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en beschermt zij het welzijn van de huidige 
en toekomstige generaties.

een regeneratieve en duurzame 
welzijnseconomie de veerkracht en 
verzekert zij het welzijn van de huidige en 
toekomstige generaties.

Or. en

Amendement 156
Stanislav Polčák

Voorstel voor een besluit
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Het 8e MAP moet de transitie naar 
een regeneratieve economie waarin meer 
aan de planeet wordt teruggegeven dan 
wordt onttrokken, versnellen. Bij een 
regeneratief groeimodel wordt erkend dat 
het welzijn en de welvaart van onze 
samenlevingen afhankelijk zijn van een 
stabiel klimaat, een gezonde omgeving en 
bloeiende ecosystemen, die onze 
economieën een veilige operationele 
ruimte bieden. Aangezien de 
wereldbevolking toeneemt en de vraag naar 
natuurlijke hulpbronnen blijft groeien, 
moet de economische activiteit zich 
ontwikkelen op een manier die geen schade 
veroorzaakt, maar daarentegen de 
klimaatverandering en de aantasting van 
het milieu ombuigt, verontreiniging tot een 
minimum beperkt en het natuurlijk kapitaal 
behoudt en verrijkt en bijgevolg zorgt voor 
een overvloed aan hernieuwbare en niet-
hernieuwbare hulpbronnen. Door 
voortdurende innovatie, aanpassing aan 
nieuwe uitdagingen en cocreatie versterkt 
de regeneratieve economie de veerkracht 
en beschermt zij het welzijn van de huidige 
en toekomstige generaties.

(9) Het 8e MAP moet de transitie naar 
een regeneratieve economie waarin meer 
aan de planeet wordt teruggegeven dan 
wordt onttrokken, versnellen. Bij een 
regeneratief groeimodel wordt erkend dat 
het welzijn en de welvaart van onze 
samenlevingen afhankelijk zijn van een 
stabiel klimaat, een gezonde omgeving en 
bloeiende ecosystemen, die onze 
economieën een veilige operationele 
ruimte bieden. Aangezien de 
wereldbevolking toeneemt en de vraag naar 
natuurlijke hulpbronnen blijft groeien, 
moet de economische activiteit zich 
ontwikkelen op een manier die geen schade 
veroorzaakt, maar daarentegen de 
klimaatverandering en de aantasting van 
het milieu ombuigt, verontreiniging tot een 
minimum beperkt en het natuurlijk kapitaal 
zal behouden en verrijken en bijgevolg zal 
zorgen voor een overvloed aan 
hernieuwbare en niet-hernieuwbare 
hulpbronnen. Door voortdurende innovatie, 
aanpassing aan nieuwe uitdagingen en 
cocreatie versterkt de regeneratieve 
economie de veerkracht en beschermt zij 
het welzijn van de huidige en toekomstige 
generaties.

Or. cs
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Amendement 157
Margarita de la Pisa Carrión

Voorstel voor een besluit
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Het 8e MAP moet de transitie naar 
een regeneratieve economie waarin meer 
aan de planeet wordt teruggegeven dan 
wordt onttrokken, versnellen. Bij een 
regeneratief groeimodel wordt erkend dat 
het welzijn en de welvaart van onze 
samenlevingen afhankelijk zijn van een 
stabiel klimaat, een gezonde omgeving en 
bloeiende ecosystemen, die onze 
economieën een veilige operationele 
ruimte bieden. Aangezien de 
wereldbevolking toeneemt en de vraag naar 
natuurlijke hulpbronnen blijft groeien, 
moet de economische activiteit zich 
ontwikkelen op een manier die geen schade 
veroorzaakt, maar daarentegen de 
klimaatverandering en de aantasting van 
het milieu ombuigt, verontreiniging tot een 
minimum beperkt en het natuurlijk kapitaal 
behoudt en verrijkt en bijgevolg zorgt voor 
een overvloed aan hernieuwbare en niet-
hernieuwbare hulpbronnen. Door 
voortdurende innovatie, aanpassing aan 
nieuwe uitdagingen en cocreatie versterkt 
de regeneratieve economie de veerkracht 
en beschermt zij het welzijn van de huidige 
en toekomstige generaties.

(9) Het 8e MAP moet de transitie naar 
een circulaire economie waarin meer aan 
de planeet wordt teruggegeven dan wordt 
onttrokken, versnellen. Bij een regeneratief 
groeimodel wordt erkend dat het welzijn en 
de welvaart van onze samenlevingen 
afhankelijk zijn van een stabiel klimaat, 
een gezonde omgeving en bloeiende 
ecosystemen, die onze economieën een 
veilige en stabiele operationele ruimte 
bieden. Aangezien de wereldbevolking 
toeneemt en de vraag naar natuurlijke 
hulpbronnen blijft groeien, moet de 
economische activiteit zich ontwikkelen op 
een manier die geen schade veroorzaakt, 
maar daarentegen de klimaatverandering 
en de aantasting van het milieu ombuigt, 
verontreiniging tot een minimum beperkt 
en het natuurlijk kapitaal behoudt en 
verrijkt en bijgevolg zorgt voor een 
overvloed aan hernieuwbare en niet-
hernieuwbare hulpbronnen. Door 
voortdurende innovatie, aanpassing aan 
nieuwe uitdagingen en cocreatie versterkt 
de circulaire economie de veerkracht en 
beschermt zij het welzijn van de huidige en 
toekomstige generaties.

Or. es

Amendement 158
Alexander Bernhuber

Voorstel voor een besluit
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Het 8e MAP moet de transitie naar (9) Het 8e MAP moet de transitie naar 
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een regeneratieve economie waarin meer 
aan de planeet wordt teruggegeven dan 
wordt onttrokken, versnellen. Bij een 
regeneratief groeimodel wordt erkend dat 
het welzijn en de welvaart van onze 
samenlevingen afhankelijk zijn van een 
stabiel klimaat, een gezonde omgeving en 
bloeiende ecosystemen, die onze 
economieën een veilige operationele 
ruimte bieden. Aangezien de 
wereldbevolking toeneemt en de vraag naar 
natuurlijke hulpbronnen blijft groeien, 
moet de economische activiteit zich 
ontwikkelen op een manier die geen 
schade veroorzaakt, maar daarentegen de 
klimaatverandering en de aantasting van 
het milieu ombuigt, verontreiniging tot 
een minimum beperkt en het natuurlijk 
kapitaal behoudt en verrijkt en bijgevolg 
zorgt voor een overvloed aan hernieuwbare 
en niet-hernieuwbare hulpbronnen. Door 
voortdurende innovatie, aanpassing aan 
nieuwe uitdagingen en cocreatie versterkt 
de regeneratieve economie de veerkracht 
en beschermt zij het welzijn van de huidige 
en toekomstige generaties.

een regeneratieve economie waarin meer 
aan de planeet wordt teruggegeven dan 
wordt onttrokken, versnellen. Bij een 
regeneratief groeimodel wordt erkend dat 
het welzijn en de welvaart van onze 
samenlevingen afhankelijk zijn van een 
stabiel klimaat, een gezonde omgeving en 
bloeiende ecosystemen, die onze 
economieën een veilige operationele 
ruimte bieden. Aangezien de 
wereldbevolking toeneemt en de vraag naar 
natuurlijke hulpbronnen blijft groeien, 
moet de economische activiteit zich 
ontwikkelen op een manier die zo min 
mogelijk schade veroorzaakt, de 
klimaatverandering en de milieudruk tot 
een minimum beperkt of zo veel mogelijk 
ombuigt, het natuurlijk kapitaal behoudt en 
verrijkt en bijgevolg zorgt voor een 
overvloed aan hernieuwbare en niet-
hernieuwbare hulpbronnen. Door 
voortdurende innovatie, aanpassing aan 
nieuwe uitdagingen en cocreatie versterkt 
de regeneratieve economie de veerkracht 
en beschermt zij het welzijn van de huidige 
en toekomstige generaties.

Or. de

Motivering

Geen milieuschade en geen milieudruk zijn natuurlijk de beste uitkomst, maar dit is helaas 
nog niet realistisch. Naast het woord “milieuschade” zou “aantasting van het milieu” 
dubbelop zijn; bovendien gaat het om het minimaliseren van de milieudruk door emissies, 
afval, afvalwater enz.

Amendement 159
Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Martin Hojsík, Irena Joveva, Emma Wiesner, 
María Soraya Rodríguez Ramos, Véronique Trillet-Lenoir

Voorstel voor een besluit
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) Ecosystemen, mensen en 
economieën in de Unie zullen de ernstige 
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gevolgen van klimaatverandering 
ondervinden wanneer wij ons niet aan de 
klimaatverandering aanpassen. 
Aanpassing is een essentieel onderdeel 
van een internationale 
langetermijnaanpak van 
klimaatverandering door onontkoombare 
gevolgen kosteneffectief verder in te 
dammen, met aanzienlijke wederzijdse 
voordelen door het gebruik van op de 
natuur gebaseerde oplossingen. De 
lidstaten moeten dan ook hun 
aanpassingsvermogen vergroten, hun 
veerkracht versterken en hun 
kwetsbaarheid voor klimaatverandering 
verminderen, zoals bepaald in artikel 7 
van de Overeenkomst van Parijs. De 
lidstaten moeten uitgebreide nationale 
aanpassingsstrategieën en -plannen 
vaststellen en de Commissie moet de 
lidstaten helpen bij het toezicht op de 
vooruitgang die hierbij geboekt wordt 
door indicatoren te ontwikkelen.

Or. en

Amendement 160
Grace O’Sullivan

Voorstel voor een besluit
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) Het bruto binnenlands product 
(bbp) staat voor de marktwaarde van alle 
goederen en diensten die in een bepaald 
jaar in een land zijn geproduceerd. Als 
zodanig is het bbp eerder een indicator 
van de economische marktoutput dan van 
economisch of sociaal welzijn. Wanneer 
vooruitgang alleen aan de groei van het 
bbp wordt afgemeten, geeft dat een 
beperkt beeld, want factoren als 
gezondheid, sociale verhoudingen, 
milieueffecten of gelijkheid worden 
hierbij buiten beschouwing gelaten. Dit 
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beperkte beeld is een algemeen bekend 
gegeven en werd al in het 7e MAP 
onderkend. Daarin werd aanbevolen om 
ter aanvulling op het bbp alternatieve 
indicatoren uit te werken en toe te passen 
voor het monitoren van de duurzaamheid 
van economische en maatschappelijke 
vooruitgang.

Or. en

Amendement 161
Radan Kanev

Voorstel voor een besluit
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) De Unie moet zich verbinden tot 
een transitie naar een duurzame 
welzijnseconomie die gestoeld is op de 
SDG’s. In een dergelijke economie gelden 
door een gezonde samenleving 
geproduceerde goederen en diensten als 
sociaal kapitaal en een bloeiende biosfeer 
als natuurlijk kapitaal. Deze omslag vergt 
een vorm van governance waarbij het 
welzijn van de burgers centraal staat in de 
beleids- en besluitvorming. Om dit te 
bereiken moet de Unie nadenken over 
nieuwe indicatoren die de economische 
prestaties en de maatschappelijke 
vooruitgang niet alleen aan de hand van 
het bbp meten.

Or. en

Amendement 162
Agnès Evren, Dan-Ştefan Motreanu, Inese Vaidere, Edina Tóth, Nathalie Colin-
Oesterlé, Sirpa Pietikäinen, Roberta Metsola, Christophe Hansen

Voorstel voor een besluit
Overweging 9 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) De Unie moet zich verbinden tot 
een transitie naar inclusieve en duurzame 
groei die gestoeld is op de Europese Green 
Deal en het concept van duurzaam 
concurrentievermogen. Zo kan de nodige 
veerkracht worden gewaarborgd, kunnen 
de economische kansen en de toestand 
van het milieu worden verbeterd en kan 
het welzijn van huidige en toekomstige 
generaties worden beschermd.

Or. en

Amendement 163
Antoni Comín i Oliveres

Voorstel voor een besluit
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) De Unie moet zich verbinden tot 
een transitie naar een duurzame 
welzijnseconomie die gestoeld is op de 
SDG’s. In een welzijnseconomie wordt de 
economie aangestuurd door het openbaar 
belang en niet andersom. De zaken die 
daadwerkelijk van belang zijn staan 
hierbij centraal: het welzijn van de 
burgers op basis van een combinatie van 
gelijkheid en sociale vooruitgang binnen 
de grenzen van de planeet, en het 
beschermen van de hulpbronnen van de 
planeet en van andere soorten. De 
transitie naar een welzijnseconomie vergt 
een vorm van governance waarbij de 
burgers en hun welzijn centraal staan in 
de beleids- en besluitvorming. Om dit te 
bereiken moet de Unie nieuwe indicatoren 
vaststellen die de economische prestaties 
en de maatschappelijke vooruitgang niet 
alleen aan de hand van het bbp meten, 
aangezien een waardevermindering van 
natuurlijk kapitaal niet aan het bbp kan 
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worden afgelezen. 

Or. en

Amendement 164
Radan Kanev

Voorstel voor een besluit
Overweging 9 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 ter) Volgens de OESO valt de jaarlijkse 
biodiversiteitsfinanciering uit alle 
bronnen (naar schatting 78-
91 miljard dollar) zwaar in het niet bij de 
jaarlijkse overheidssteun die mogelijk 
schadelijk is voor de biodiversiteit (naar 
schatting 500 miljard dollar). Een van de 
in 2013 vastgestelde doelstellingen van het 
7e MAP betrof het onverwijld afschaffen 
van milieuonvriendelijke subsidies op het 
niveau van de Unie en de lidstaten. 
Daarnaast had het Europees Parlement 
reeds aangedrongen op de snelle 
afschaffing van alle rechtstreekse en 
onrechtstreekse subsidies voor fossiele 
brandstoffen tegen 2020 in de EU en in 
elke lidstaat, een doelstelling die de G20 
tot dusver niet heeft bereikt. Teneinde de 
thematische doelstellingen van het 
8e MAP te verwezenlijken, moeten in dit 
programma faciliterende voorwaarden 
worden vastgesteld voor het op EU-, 
nationaal, subnationaal en lokaal niveau 
onverwijld en uiterlijk in 2025 afschaffen 
van alle rechtstreekse en onrechtstreekse 
milieuonvriendelijke subsidies, met 
inbegrip van subsidies voor fossiele 
brandstoffen, met uitzondering van 
gevallen waarin deze voor tijdelijke 
overbruggingstechnologieën in dienst van 
de rechtvaardige transitie worden ingezet.

Or. en
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Amendement 165
Agnès Evren, Pernille Weiss, Inese Vaidere, Edina Tóth, Nathalie Colin-Oesterlé, Sirpa 
Pietikäinen, Roberta Metsola, Michal Wiezik, Christophe Hansen

Voorstel voor een besluit
Overweging 9 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 ter) Volgens de OESO valt de jaarlijkse 
biodiversiteitsfinanciering uit alle 
bronnen (naar schatting 78-
91 miljard dollar) zwaar in het niet bij de 
jaarlijkse overheidssteun die mogelijk 
schadelijk is voor de biodiversiteit (naar 
schatting 500 miljard dollar)1 bis. Een van 
de doelstellingen van het 7e MAP betrof 
het onverwijld afschaffen van 
milieuonvriendelijke subsidies op het 
niveau van de Unie en de lidstaten. 
Daarnaast heeft het Europees Parlement 
ook aangedrongen op de afschaffing van 
alle rechtstreekse en onrechtstreekse 
subsidies voor fossiele brandstoffen in de 
Unie en in de lidstaten. Teneinde de 
thematische doelstellingen van het 
8e MAP te verwezenlijken moet een van 
de faciliterende voorwaarden in dit 
programma bestaan uit het ondersteunen 
van deze doelstellingen.
__________________
1 bis OECD (2020), “A Comprehensive 
Overview of Global Biodiversity 
Finance”.

Or. en

Amendement 166
Grace O’Sullivan

Voorstel voor een besluit
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) In het 8e MAP moeten thematische (10) In het 8e MAP moeten thematische 
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prioritaire doelstellingen worden 
vastgesteld op het gebied van 
klimaatneutraliteit, aanpassing aan 
klimaatverandering, bescherming en 
herstel van biodiversiteit, circulaire 
economie, de ambitie om vervuiling tot nul 
terug te brengen en het verlagen van de 
milieudruk als gevolg van productie en 
consumptie. Voorts moeten in het 8e MAP 
voor alle betrokken actoren faciliterende 
voorwaarden worden vastgesteld om de 
langetermijn- en thematische prioritaire 
doelstellingen te verwezenlijken.

prioritaire doelstellingen worden 
vastgesteld op het gebied van 
klimaatneutraliteit, aanpassing aan 
klimaatverandering, bescherming en 
herstel van biodiversiteit, een gifvrije 
circulaire economie, de ambitie om 
vervuiling tot nul terug te brengen en het 
verlagen van de milieudruk als gevolg van 
productie en consumptie. In dit 
programma moet worden erkend dat deze 
thematische prioritaire doelstellingen 
inherent met elkaar verbonden zijn en 
zowel de oorzaken als gevolgen van 
milieuaantastingen betreffen, en dat de 
verwezenlijking van deze doelstellingen 
een systemische aanpak vergt. Voorts 
moeten in het 8e MAP voor alle betrokken 
actoren faciliterende voorwaarden worden 
vastgesteld om de langetermijn- en 
thematische prioritaire doelstellingen te 
verwezenlijken.

Or. en

Motivering

Dit vervangt amendement 12 van het ontwerpverslag.

Amendement 167
Silvia Modig

Voorstel voor een besluit
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) In het 8e MAP moeten thematische 
prioritaire doelstellingen worden 
vastgesteld op het gebied van 
klimaatneutraliteit, aanpassing aan 
klimaatverandering, bescherming en 
herstel van biodiversiteit, circulaire 
economie, de ambitie om vervuiling tot nul 
terug te brengen en het verlagen van de 
milieudruk als gevolg van productie en 
consumptie. Voorts moeten in het 8e MAP 
voor alle betrokken actoren faciliterende 

(10) In het 8e MAP moeten thematische 
prioritaire doelstellingen worden 
vastgesteld op het gebied van 
klimaatneutraliteit, aanpassing aan 
klimaatverandering, bescherming en 
herstel van biodiversiteit, een gifvrije 
circulaire economie, de ambitie om 
vervuiling tot nul terug te brengen en het 
verlagen van de milieudruk als gevolg van 
productie en consumptie. Deze 
doelstellingen moeten op een sociaal 
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voorwaarden worden vastgesteld om de 
langetermijn- en thematische prioritaire 
doelstellingen te verwezenlijken.

rechtvaardige en inclusieve manier 
worden verwezenlijkt en daarbij mag 
niemand worden achtergelaten. Voorts 
moeten in het 8e MAP voor alle betrokken 
actoren faciliterende voorwaarden worden 
vastgesteld om de langetermijn- en 
thematische prioritaire doelstellingen te 
verwezenlijken. 

Or. en

Motivering

Aanvulling op het amendement van rapporteur en lid van het Europees Parlement O’Sullivan.

Amendement 168
Agnès Evren, Dan-Ştefan Motreanu, Pernille Weiss, Radan Kanev, Edina Tóth, Nathalie 
Colin-Oesterlé, Sirpa Pietikäinen, Roberta Metsola

Voorstel voor een besluit
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) In het 8e MAP moeten thematische 
prioritaire doelstellingen worden 
vastgesteld op het gebied van 
klimaatneutraliteit, aanpassing aan 
klimaatverandering, bescherming en 
herstel van biodiversiteit, circulaire 
economie, de ambitie om vervuiling tot nul 
terug te brengen en het verlagen van de 
milieudruk als gevolg van productie en 
consumptie. Voorts moeten in het 8e MAP 
voor alle betrokken actoren faciliterende 
voorwaarden worden vastgesteld om de 
langetermijn- en thematische prioritaire 
doelstellingen te verwezenlijken.

(10) In het 8e MAP moeten thematische 
prioritaire doelstellingen worden 
vastgesteld op het gebied van 
klimaatneutraliteit, aanpassing aan 
klimaatverandering, bescherming, 
duurzaam gebruik en herstel van 
biodiversiteit, een circulaire economie in 
combinatie met de ambitie om vervuiling 
met het oog op een gifvrij milieu tot nul 
terug te brengen en het verlagen van de 
milieudruk als gevolg van productie en 
consumptie. Voorts moeten in het 8e MAP 
voor alle betrokken actoren faciliterende 
voorwaarden worden vastgesteld om de 
langetermijn- en thematische prioritaire 
doelstellingen te verwezenlijken, alsook 
maatregelen om deze voorwaarden te 
verwezenlijken.

Or. en



PE689.633v02-00 74/314 AM\1226728NL.docx

NL

Amendement 169
Radan Kanev

Voorstel voor een besluit
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) In het 8e MAP moeten thematische 
prioritaire doelstellingen worden 
vastgesteld op het gebied van 
klimaatneutraliteit, aanpassing aan 
klimaatverandering, bescherming en 
herstel van biodiversiteit, circulaire 
economie, de ambitie om vervuiling tot nul 
terug te brengen en het verlagen van de 
milieudruk als gevolg van productie en 
consumptie. Voorts moeten in het 8e MAP 
voor alle betrokken actoren faciliterende 
voorwaarden worden vastgesteld om de 
langetermijn- en thematische prioritaire 
doelstellingen te verwezenlijken.

(10) In het 8e MAP moeten thematische 
prioritaire doelstellingen worden 
vastgesteld op het gebied van 
klimaatneutraliteit, aanpassing aan 
klimaatverandering, bescherming en 
herstel van biodiversiteit, een gifvrije 
circulaire economie, de ambitie om 
vervuiling tot nul terug te brengen en het 
verlagen van de milieudruk als gevolg van 
productie en consumptie. Voorts moeten in 
het 8e MAP voor alle betrokken actoren 
faciliterende voorwaarden worden 
vastgesteld om de langetermijn- en 
thematische prioritaire doelstellingen te 
verwezenlijken, alsook maatregelen om 
deze voorwaarden te verwezenlijken. 

Or. en

Amendement 170
Michal Wiezik

Voorstel voor een besluit
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) In het 8e MAP moeten thematische 
prioritaire doelstellingen worden 
vastgesteld op het gebied van 
klimaatneutraliteit, aanpassing aan 
klimaatverandering, bescherming en 
herstel van biodiversiteit, circulaire 
economie, de ambitie om vervuiling tot nul 
terug te brengen en het verlagen van de 
milieudruk als gevolg van productie en 
consumptie. Voorts moeten in het 8e MAP 
voor alle betrokken actoren faciliterende 
voorwaarden worden vastgesteld om de 

(10) In het 8e MAP moeten thematische 
prioritaire doelstellingen worden 
vastgesteld op het gebied van 
klimaatneutraliteit, aanpassing aan 
klimaatverandering, bescherming en 
herstel van biodiversiteit, een gifvrije 
circulaire economie op basis van een 
stapsgewijze benutting van hulpbronnen, 
de ambitie om vervuiling tot nul terug te 
brengen en het verlagen van de milieudruk 
als gevolg van productie en consumptie. 
Voorts moeten in het 8e MAP voor alle 
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langetermijn- en thematische prioritaire 
doelstellingen te verwezenlijken.

betrokken actoren maatregelen en 
faciliterende voorwaarden worden 
vastgesteld om de langetermijn- en 
thematische prioritaire doelstellingen te 
verwezenlijken.

Or. en

Amendement 171
João Ferreira, Mick Wallace

Voorstel voor een besluit
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) In het 8e MAP moeten thematische 
prioritaire doelstellingen worden 
vastgesteld op het gebied van 
klimaatneutraliteit, aanpassing aan 
klimaatverandering, bescherming en 
herstel van biodiversiteit, circulaire 
economie, de ambitie om vervuiling tot nul 
terug te brengen en het verlagen van de 
milieudruk als gevolg van productie en 
consumptie. Voorts moeten in het 8e MAP 
voor alle betrokken actoren faciliterende 
voorwaarden worden vastgesteld om de 
langetermijn- en thematische prioritaire 
doelstellingen te verwezenlijken.

(10) In het 8e MAP moeten thematische 
prioritaire doelstellingen worden 
vastgesteld op het gebied van 
klimaatneutraliteit, aanpassing aan 
klimaatverandering, bescherming en 
herstel van biodiversiteit, circulaire 
economie, de ambitie om vervuiling tot nul 
terug te brengen, het verlagen van de 
milieudruk als gevolg van productie en 
consumptie, en het waarborgen van een 
sociaal rechtvaardige en inclusieve 
transitie. Voorts moeten in het 8e MAP 
voor alle betrokken actoren de 
noodzakelijke acties worden vastgesteld 
om de langetermijn- en thematische 
prioritaire doelstellingen te verwezenlijken.

Or. pt

Amendement 172
Aurélia Beigneux, Joëlle Mélin, Annika Bruna, Catherine Griset

Voorstel voor een besluit
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) In het 8e MAP moeten thematische 
prioritaire doelstellingen worden 

(10) In het 8e MAP moeten thematische 
prioritaire doelstellingen worden 
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vastgesteld op het gebied van 
klimaatneutraliteit, aanpassing aan 
klimaatverandering, bescherming en 
herstel van biodiversiteit, circulaire 
economie, de ambitie om vervuiling tot nul 
terug te brengen en het verlagen van de 
milieudruk als gevolg van productie en 
consumptie. Voorts moeten in het 8e MAP 
voor alle betrokken actoren faciliterende 
voorwaarden worden vastgesteld om de 
langetermijn- en thematische prioritaire 
doelstellingen te verwezenlijken.

vastgesteld om de lidstaten te helpen op 
het gebied van aanpassing aan 
klimaatverandering, bescherming en 
herstel van biodiversiteit, circulaire 
economie, de ambitie om vervuiling tot nul 
terug te brengen waarbij men zich 
weliswaar moet aanpassen aan de situatie 
als gevolg van de door COVID-19 
veroorzaakte gezondheidscrisis, en het 
verlagen van de milieudruk als gevolg van 
productie en consumptie. Voorts moeten in 
het 8e MAP voor alle betrokken actoren 
faciliterende voorwaarden worden 
vastgesteld om de langetermijn- en 
thematische prioritaire doelstellingen te 
verwezenlijken.

Or. fr

Amendement 173
Demetris Papadakis, Maria Arena, Nikos Androulakis, Simona Bonafè, Günther Sidl, 
César Luena, Sara Cerdas, Christel Schaldemose, Javi López, Jytte Guteland

Voorstel voor een besluit
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) In het 8e MAP moeten thematische 
prioritaire doelstellingen worden 
vastgesteld op het gebied van 
klimaatneutraliteit, aanpassing aan 
klimaatverandering, bescherming en 
herstel van biodiversiteit, circulaire 
economie, de ambitie om vervuiling tot nul 
terug te brengen en het verlagen van de 
milieudruk als gevolg van productie en 
consumptie. Voorts moeten in het 8e MAP 
voor alle betrokken actoren faciliterende 
voorwaarden worden vastgesteld om de 
langetermijn- en thematische prioritaire 
doelstellingen te verwezenlijken.

(10) In het 8e MAP moeten thematische 
prioritaire doelstellingen worden 
vastgesteld op het gebied van 
klimaatneutraliteit, aanpassing aan 
klimaatverandering, bescherming en 
herstel van biodiversiteit, een gifvrije 
circulaire economie, een milieu zonder 
vervuiling, industriële transformatie en 
het minimaliseren van de milieudruk als 
gevolg van productie en consumptie. 
Voorts moeten in het 8e MAP voor alle 
betrokken actoren faciliterende 
voorwaarden worden vastgesteld om de 
langetermijn- en thematische prioritaire 
doelstellingen te verwezenlijken.

Or. en
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Amendement 174
Mick Wallace, Clare Daly, João Ferreira

Voorstel voor een besluit
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) In het 8e MAP moeten thematische 
prioritaire doelstellingen worden 
vastgesteld op het gebied van 
klimaatneutraliteit, aanpassing aan 
klimaatverandering, bescherming en 
herstel van biodiversiteit, circulaire 
economie, de ambitie om vervuiling tot nul 
terug te brengen en het verlagen van de 
milieudruk als gevolg van productie en 
consumptie. Voorts moeten in het 8e MAP 
voor alle betrokken actoren faciliterende 
voorwaarden worden vastgesteld om de 
langetermijn- en thematische prioritaire 
doelstellingen te verwezenlijken.

(10) In het 8e MAP moeten thematische 
prioritaire doelstellingen worden 
vastgesteld op het gebied van matiging van 
en aanpassing aan de klimaatverandering, 
bescherming en herstel van biodiversiteit, 
de ambitie om vervuiling tot nul terug te 
brengen en circulaire economie, met 
inbegrip van het verminderen van de 
productie en consumptie en het verlagen 
van hieraan gerelateerde vormen van 
milieudruk. Voorts moeten in het 8e MAP 
voor alle betrokken actoren de nodige 
maatregelen en faciliterende voorwaarden 
worden vastgesteld om de langetermijn- en 
thematische prioritaire doelstellingen te 
verwezenlijken.

Or. en

Motivering

Om een circulaire economie te realiseren, moeten de productie en consumptie worden 
teruggeschroefd. Deze prioritaire doelstellingen zijn dan ook nauw met elkaar verbonden.

Amendement 175
Anna Zalewska

Voorstel voor een besluit
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) In het 8e MAP moeten thematische 
prioritaire doelstellingen worden 
vastgesteld op het gebied van 
klimaatneutraliteit, aanpassing aan 
klimaatverandering, bescherming en 
herstel van biodiversiteit, circulaire 
economie, de ambitie om vervuiling tot nul 

(10) In het 8e MAP moeten thematische 
prioritaire doelstellingen worden 
vastgesteld op het gebied van 
klimaatneutraliteit op EU-niveau, 
aanpassing aan klimaatverandering, 
bescherming en herstel van biodiversiteit, 
circulaire economie, het doel om 
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terug te brengen en het verlagen van de 
milieudruk als gevolg van productie en 
consumptie. Voorts moeten in het 8e MAP 
voor alle betrokken actoren faciliterende 
voorwaarden worden vastgesteld om de 
langetermijn- en thematische prioritaire 
doelstellingen te verwezenlijken.

vervuiling zoveel mogelijk richting nul 
terug te brengen en het verlagen van de 
milieudruk als gevolg van productie en 
consumptie. Voorts moeten in het 8e MAP 
voor alle betrokken actoren faciliterende 
voorwaarden worden vastgesteld om de 
langetermijn- en thematische prioritaire 
doelstellingen te verwezenlijken.

Or. pl

Amendement 176
Margarita de la Pisa Carrión

Voorstel voor een besluit
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) In het 8e MAP moeten thematische 
prioritaire doelstellingen worden 
vastgesteld op het gebied van 
klimaatneutraliteit, aanpassing aan 
klimaatverandering, bescherming en 
herstel van biodiversiteit, circulaire 
economie, de ambitie om vervuiling tot nul 
terug te brengen en het verlagen van de 
milieudruk als gevolg van productie en 
consumptie. Voorts moeten in het 8e MAP 
voor alle betrokken actoren faciliterende 
voorwaarden worden vastgesteld om de 
langetermijn- en thematische prioritaire 
doelstellingen te verwezenlijken.

(10) In het 8e MAP moeten thematische 
prioritaire doelstellingen worden 
vastgesteld op het gebied van 
klimaatneutraliteit, aanpassing aan 
klimaatverandering, bescherming en 
herstel van biodiversiteit, circulaire 
economie, de ambitie om vervuiling tot nul 
terug te brengen en het verlagen van de 
milieudruk als gevolg van productie en 
consumptie. Voorts moeten in het 8e MAP 
voor alle betrokken actoren faciliterende 
voorwaarden worden vastgesteld om de 
langetermijn- en thematische prioritaire 
doelstellingen geleidelijk en op 
samenhangende wijze te verwezenlijken.

Or. es

Amendement 177
María Soraya Rodríguez Ramos, Irena Joveva, Catherine Chabaud, Susana Solís Pérez, 
Pascal Canfin, Martin Hojsík, Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Emma 
Wiesner

Voorstel voor een besluit
Overweging 10
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) In het 8e MAP moeten thematische 
prioritaire doelstellingen worden 
vastgesteld op het gebied van 
klimaatneutraliteit, aanpassing aan 
klimaatverandering, bescherming en 
herstel van biodiversiteit, circulaire 
economie, de ambitie om vervuiling tot nul 
terug te brengen en het verlagen van de 
milieudruk als gevolg van productie en 
consumptie. Voorts moeten in het 8e MAP 
voor alle betrokken actoren faciliterende 
voorwaarden worden vastgesteld om de 
langetermijn- en thematische prioritaire 
doelstellingen te verwezenlijken.

(10) In het 8e MAP moeten thematische 
prioritaire doelstellingen worden 
vastgesteld op het gebied van 
klimaatneutraliteit, aanpassing aan 
klimaatverandering, bescherming en 
herstel van de terrestrische en mariene 
biodiversiteit, circulaire economie, de 
ambitie om vervuiling tot nul terug te 
brengen en het verlagen van de milieudruk 
als gevolg van productie en consumptie. 
Voorts moeten in het 8e MAP voor alle 
betrokken actoren faciliterende 
voorwaarden worden vastgesteld om de 
langetermijn- en thematische prioritaire 
doelstellingen te verwezenlijken.

Or. en

Amendement 178
Grace O’Sullivan

Voorstel voor een besluit
Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) Op de natuur gebaseerde 
oplossingen worden in een aantal Green 
Deal-strategieën genoemd, waaronder de 
mededeling van de Commissie over de 
EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030 en 
de EU-strategie voor aanpassing aan de 
klimaatverandering. Van het bedrag dat 
in de EU-begroting voor 
klimaatmaatregelen is uitgetrokken, is een 
aanzienlijk deel bedoeld voor 
investeringen in dit soort oplossingen. Dit 
concept is echter niet duidelijk 
gedefinieerd, noch in de EU, noch op 
internationaal niveau. Daardoor bestaat 
het risico dat het begrip te breed en 
oneigenlijk wordt geïnterpreteerd, wat tot 
misverstanden en misbruik kan leiden. 
Bovendien staat in de 
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biodiversiteitsstrategie weliswaar dat “de 
strijd tegen het verlies aan biodiversiteit 
[...] gebaseerd [moet] zijn op degelijke 
wetenschappelijke kennis”, maar er zijn 
geen gedegen wetenschappelijke gegevens 
om de inzet van op de natuur gebaseerde 
oplossingen te staven, aangezien een 
wetenschappelijk onderbouwde definitie 
ontbreekt. Er is dan ook een duidelijke en 
solide EU-definitie van het begrip “op de 
natuur gebaseerde oplossingen” nodig. 
Alleen dan kan worden geëvalueerd welk 
effect de inzet van dit soort oplossingen 
sorteert en in welke mate zij bijdragen aan 
het verwezenlijken van de prioritaire 
doelstellingen van het 8e MAP (met name 
de doelstellingen voor het matigen van en 
het aanpassen aan de klimaatverandering 
en voor het beschermen, behouden en 
herstellen van de biodiversiteit). Een van 
de basisbeginselen van op de natuur 
gebaseerde oplossingen moet zijn dat ze 
de biodiversiteit en het ecosysteem niet in 
gevaar brengen. Daarnaast moet de EU-
definitie worden aangevuld met een 
positieve en negatieve lijst van activiteiten, 
technieken en benaderingen die 
respectievelijk al dan niet onder de 
definitie vallen. Verder moet duidelijk 
worden toegelicht voor welke problemen 
op de natuur gebaseerde oplossingen 
uitkomst moeten bieden. Tot slot moet 
worden uiteengezet of op de natuur 
gebaseerde oplossingen ook een 
neutraliserende functie kunnen vervullen, 
en zo ja, waarvoor, in welke mate en door 
middel van welke mechanismen.

Or. en

Amendement 179
João Ferreira, Mick Wallace

Voorstel voor een besluit
Overweging 10 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) Het is dringend 
noodzakelijk om de doeltreffendheid van 
alle op de markt gebaseerde instrumenten 
ter verwezenlijking van de algemene 
reductiedoelstelling voor 
broeikasgasemissies en hun negatieve 
sociale en milieugevolgen te beoordelen. 
Het emissiehandelssysteem voor 
broeikasgasemissies van de Unie is 
ondoeltreffend gebleken, nu het er niet in 
is geslaagd de 
emissiereductiedoelstellingen te 
verwezenlijken. Er moeten derhalve 
tegenmaatregelen worden genomen en 
alternatieven worden aangenomen voor 
de handel in emissierechten, waarbij een 
marktgebaseerde aanpak wordt vervangen 
door een eerlijkere en doeltreffendere 
regelgevingsbenadering. Er moet een 
realistische, geïntegreerde en transversale 
benadering van de klimaatverandering 
worden bevorderd, waarbij gezorgd wordt 
voor diversificatie van de instrumenten 
om de reductiedoelstellingen te halen en 
vermeden wordt dat uitsluitend gebruik 
wordt gemaakt van marktgebaseerde 
instrumenten.

Or. pt

Amendement 180
Anna Zalewska

Voorstel voor een besluit
Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) De Europese Green Deal is 
nog niet voldoende gekwantificeerd wat 
betreft de financiële middelen die nodig 
zijn om de hoofddoelstellingen daarvan te 
verwezenlijken. Met de invoering van 
transparante methoden voor het 
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berekenen van de uitgaven voor de 
uitvoering van de doelstellingen van het 
8e MAP, waaronder de Europese Green 
Deal, wordt het mogelijk om transparante 
monitoring en rapportages uit te voeren, 
alsmede om de acties vast te stellen die 
vereist zijn om de doelstellingen te 
bereiken.

Or. pl

Amendement 181
Catherine Chabaud, Pascal Canfin, Emma Wiesner, Irena Joveva, Frédérique Ries, 
María Soraya Rodríguez Ramos, Véronique Trillet-Lenoir

Voorstel voor een besluit
Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) Blauwe koolstof, wat 
koolstof is die is opgeslagen in mariene en 
kustecosystemen als mangroven, kwelders 
en zeegrasvelden, biedt een breed scala 
van baten met betrekking tot de matiging 
van en aanpassing aan 
klimaatverandering en draagt bij tot 
klimaatneutraliteit. Wanneer deze 
ecosystemen worden aangetast of 
vernietigd, komt al die koolstof die ze 
eeuwenlang hebben opgeslagen, vrij in de 
atmosfeer en de oceaan. Ze veranderen 
dan in bronnen van broeikasgasemissies 
en daarom moeten ze worden beschermd 
en hersteld.

Or. en

Amendement 182
Grace O’Sullivan

Voorstel voor een besluit
Overweging 10 ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 ter) De term “op ecosystemen 
gebaseerde benadering” wordt in het VN-
verdrag inzake biologische diversiteit 
omschreven als een strategie voor het 
integrale beheer van land, water en 
levende rijkdommen die instandhouding 
en duurzaam gebruik op een billijke 
manier bevordert teneinde een evenwicht 
tussen de drie doelstellingen van dat 
verdrag te bereiken (instandhouding, 
duurzaam gebruik en de verdeling van 
voordelen van biologische 
biodiversiteit)1 bis.
__________________
1 bis Besluiten vastgesteld door de 
Conferentie van de partijen bij het VN-
verdrag inzake biologische diversiteit 
tijdens haar vijfde vergadering (COP5).

Or. en

Amendement 183
Catherine Chabaud, Pascal Canfin, Martin Hojsík, Irena Joveva, Frédérique Ries, 
Véronique Trillet-Lenoir

Voorstel voor een besluit
Overweging 10 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 ter) De erkenning van bepaalde 
ecosystemen (zoals de oceaan en water) 
als gemeenschappelijke natuurlijke 
rijkdommen zou het begrip en de 
bewustwording vergemakkelijken. Ook 
zou dit alle niveaus in de samenleving, 
met inbegrip van burgers, stimuleren om 
zich hard te maken voor het behoud van 
deze ecosystemen.

Or. en
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Amendement 184
Agnès Evren, Dan-Ştefan Motreanu, Pernille Weiss, Inese Vaidere, Radan Kanev, Edina 
Tóth, Nathalie Colin-Oesterlé, Sirpa Pietikäinen, Roberta Metsola, Christophe Hansen

Voorstel voor een besluit
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Aangezien het milieubeleid sterk 
gedecentraliseerd is, moeten maatregelen 
ter verwezenlijking van de prioritaire 
doelstellingen van het 8e MAP op 
verschillende bestuursniveaus worden 
genomen, d.w.z. op Europees, nationaal, 
regionaal en lokaal niveau, met een op 
samenwerking gebaseerde aanpak van 
multilevel governance. De geïntegreerde 
aanpak van beleidsontwikkeling en -
uitvoering moet worden versterkt om de 
synergieën tussen economische, milieu- en 
sociale doelstellingen te maximaliseren, 
waarbij tegelijk zorgvuldig aandacht 
wordt besteed aan mogelijke 
wisselwerkingen en aan de behoeften van 
kwetsbare groepen. Om het welslagen van 
het 8e MAP en de verwezenlijking van de 
prioritaire doelstellingen te waarborgen, is 
het bovendien van belang niet-
gouvernementele actoren op transparante 
wijze hierbij te betrekken.

(11) Aangezien het milieubeleid sterk 
gedecentraliseerd is, moeten maatregelen 
ter verwezenlijking van de prioritaire 
doelstellingen van het 8e MAP op 
verschillende bestuursniveaus worden 
genomen, d.w.z. op Europees, nationaal, 
regionaal en lokaal niveau, met een op 
samenwerking gebaseerde aanpak van 
multilevel governance. Uitvoering, 
naleving en verantwoordingsplicht zijn 
hierbij van essentieel belang. De 
geïntegreerde aanpak van 
beleidsontwikkeling en -uitvoering moet 
worden versterkt om de synergieën tussen 
economische, milieu- en sociale 
doelstellingen te maximaliseren, waarbij 
tegelijk de mogelijke wisselwerkingen en 
de behoeften van kwetsbare groepen 
uitgebreid moeten worden beoordeeld en 
in aanmerking moeten worden genomen. 
Om het welslagen van het 8e MAP en de 
verwezenlijking van de prioritaire 
doelstellingen te waarborgen, zijn 
bovendien maatregelen door lokale en 
regionale autoriteiten en de transparante 
betrokkenheid van niet-gouvernementele 
actoren, het bedrijfsleven en het brede 
publiek van belang. Dit houdt ook in dat 
de effectbeoordelingen waarop 
beleidsmaatregelen gebaseerd zijn 
openbaar worden gemaakt.

Or. en

Amendement 185
Michal Wiezik
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Voorstel voor een besluit
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Aangezien het milieubeleid sterk 
gedecentraliseerd is, moeten maatregelen 
ter verwezenlijking van de prioritaire 
doelstellingen van het 8e MAP op 
verschillende bestuursniveaus worden 
genomen, d.w.z. op Europees, nationaal, 
regionaal en lokaal niveau, met een op 
samenwerking gebaseerde aanpak van 
multilevel governance. De geïntegreerde 
aanpak van beleidsontwikkeling en -
uitvoering moet worden versterkt om de 
synergieën tussen economische, milieu- en 
sociale doelstellingen te maximaliseren, 
waarbij tegelijk zorgvuldig aandacht wordt 
besteed aan mogelijke wisselwerkingen en 
aan de behoeften van kwetsbare groepen. 
Om het welslagen van het 8e MAP en de 
verwezenlijking van de prioritaire 
doelstellingen te waarborgen, is het 
bovendien van belang niet-
gouvernementele actoren op transparante 
wijze hierbij te betrekken.

(11) Aangezien het milieubeleid sterk 
gedecentraliseerd is, moeten maatregelen 
ter verwezenlijking van de prioritaire 
doelstellingen van het 8e MAP op 
verschillende bestuursniveaus worden 
genomen, d.w.z. op Europees, nationaal, 
regionaal en lokaal niveau, met een op 
samenwerking gebaseerde en coherente 
aanpak van multilevel governance en met 
inachtneming van de in het VWEU 
verankerde bevoegdheden. De 
geïntegreerde aanpak van 
beleidsontwikkeling en -uitvoering moet 
worden versterkt om de synergieën tussen 
economische, milieu- en sociale 
doelstellingen te maximaliseren, waarbij 
tegelijk zorgvuldig aandacht wordt besteed 
aan mogelijke wisselwerkingen en waarbij 
verlies-verliessituaties die de voor onze 
economie essentiële biosfeer in gevaar 
brengen worden vermeden en waarbij 
aandacht wordt besteed aan de behoeften 
van kwetsbare groepen. Om het welslagen 
van het 8e MAP en de verwezenlijking van 
de prioritaire doelstellingen te waarborgen, 
is het bovendien van belang in 
overeenstemming met het Verdrag van 
Aarhus niet-gouvernementele actoren op 
transparante wijze hierbij te betrekken en 
hun positie te versterken.

Or. en

Amendement 186
Sara Cerdas

Voorstel voor een besluit
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Aangezien het milieubeleid sterk (11) Aangezien het milieubeleid sterk 
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gedecentraliseerd is, moeten maatregelen 
ter verwezenlijking van de prioritaire 
doelstellingen van het 8e MAP op 
verschillende bestuursniveaus worden 
genomen, d.w.z. op Europees, nationaal, 
regionaal en lokaal niveau, met een op 
samenwerking gebaseerde aanpak van 
multilevel governance. De geïntegreerde 
aanpak van beleidsontwikkeling en -
uitvoering moet worden versterkt om de 
synergieën tussen economische, milieu- en 
sociale doelstellingen te maximaliseren, 
waarbij tegelijk zorgvuldig aandacht wordt 
besteed aan mogelijke wisselwerkingen en 
aan de behoeften van kwetsbare groepen. 
Om het welslagen van het 8e MAP en de 
verwezenlijking van de prioritaire 
doelstellingen te waarborgen, is het 
bovendien van belang niet-
gouvernementele actoren op transparante 
wijze hierbij te betrekken.

gedecentraliseerd is, moeten maatregelen 
ter verwezenlijking van de prioritaire 
doelstellingen van het 8e MAP op 
verschillende bestuursniveaus worden 
genomen, d.w.z. op Europees, nationaal, 
regionaal en lokaal niveau, met een op 
samenwerking gebaseerde aanpak van 
multilevel governance. De geïntegreerde 
aanpak van beleidsontwikkeling en -
uitvoering moet worden versterkt om de 
synergieën tussen economische, milieu- en 
sociale doelstellingen te maximaliseren, 
waarbij tegelijk zorgvuldig aandacht wordt 
besteed aan mogelijke wisselwerkingen en 
aan de behoeften van kwetsbare groepen. 
Die gedecentraliseerde en geïntegreerde 
aanpak moet tegemoetkomen aan de 
specifieke behoeften van alle regio’s, met 
inbegrip van zowel stedelijke en 
plattelandsgebieden als ultraperifere 
gebieden. Om het welslagen van het 
8e MAP en de verwezenlijking van de 
prioritaire doelstellingen te waarborgen, is 
het bovendien van belang niet-
gouvernementele actoren op transparante 
wijze hierbij te betrekken.

Or. pt

Amendement 187
María Soraya Rodríguez Ramos, Irena Joveva, Catherine Chabaud, Susana Solís Pérez, 
Pascal Canfin, Martin Hojsík, Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Emma 
Wiesner

Voorstel voor een besluit
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Aangezien het milieubeleid sterk 
gedecentraliseerd is, moeten maatregelen 
ter verwezenlijking van de prioritaire 
doelstellingen van het 8e MAP op 
verschillende bestuursniveaus worden 
genomen, d.w.z. op Europees, nationaal, 
regionaal en lokaal niveau, met een op 
samenwerking gebaseerde aanpak van 

(11) Aangezien het milieubeleid sterk 
gedecentraliseerd is, moeten maatregelen 
ter verwezenlijking van de prioritaire 
doelstellingen van het 8e MAP op 
verschillende bestuursniveaus efficiënt 
worden uitgevoerd en gemonitord, d.w.z. 
op Europees, nationaal, regionaal en lokaal 
niveau, met een op samenwerking 
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multilevel governance. De geïntegreerde 
aanpak van beleidsontwikkeling en -
uitvoering moet worden versterkt om de 
synergieën tussen economische, milieu- en 
sociale doelstellingen te maximaliseren, 
waarbij tegelijk zorgvuldig aandacht wordt 
besteed aan mogelijke wisselwerkingen en 
aan de behoeften van kwetsbare groepen. 
Om het welslagen van het 8e MAP en de 
verwezenlijking van de prioritaire 
doelstellingen te waarborgen, is het 
bovendien van belang niet-
gouvernementele actoren op transparante 
wijze hierbij te betrekken.

gebaseerde aanpak van multilevel 
governance. De geïntegreerde aanpak van 
beleidsontwikkeling en -uitvoering moet 
worden versterkt om de synergieën tussen 
economische, milieu- en sociale 
doelstellingen te maximaliseren, waarbij 
tegelijk zorgvuldig aandacht wordt besteed 
aan mogelijke wisselwerkingen en aan de 
behoeften van kwetsbare groepen en 
ecosystemen. Om het welslagen van het 
8e MAP en de verwezenlijking van de 
prioritaire doelstellingen te waarborgen, 
zijn bovendien toegang tot informatie, 
inspraak in de besluitvorming en toegang 
tot de rechter bij milieukwesties van 
belang, alsook de transparante 
betrokkenheid van niet-gouvernementele 
actoren.

Or. en

Amendement 188
César Luena

Voorstel voor een besluit
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Aangezien het milieubeleid sterk 
gedecentraliseerd is, moeten maatregelen 
ter verwezenlijking van de prioritaire 
doelstellingen van het 8e MAP op 
verschillende bestuursniveaus worden 
genomen, d.w.z. op Europees, nationaal, 
regionaal en lokaal niveau, met een op 
samenwerking gebaseerde aanpak van 
multilevel governance. De geïntegreerde 
aanpak van beleidsontwikkeling en -
uitvoering moet worden versterkt om de 
synergieën tussen economische, milieu- en 
sociale doelstellingen te maximaliseren, 
waarbij tegelijk zorgvuldig aandacht wordt 
besteed aan mogelijke wisselwerkingen en 
aan de behoeften van kwetsbare groepen. 
Om het welslagen van het 8e MAP en de 
verwezenlijking van de prioritaire 

(11) Aangezien het milieubeleid sterk 
gedecentraliseerd is, moeten maatregelen 
ter verwezenlijking van de prioritaire 
doelstellingen van het 8e MAP op 
verschillende bestuursniveaus worden 
genomen, d.w.z. op Europees, nationaal, 
regionaal en lokaal niveau, met een op 
samenwerking gebaseerde aanpak van 
multilevel governance. De geïntegreerde 
aanpak van beleidsontwikkeling en -
uitvoering moet worden versterkt om de 
synergieën tussen milieu-, sociale en 
economische doelstellingen te 
maximaliseren, waarbij tegelijk zorgvuldig 
aandacht wordt besteed aan mogelijke 
wisselwerkingen en aan de behoeften van 
kwetsbare groepen, met als uitgangspunt 
dat de ecologische dimensie van 
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doelstellingen te waarborgen, is het 
bovendien van belang niet-
gouvernementele actoren op transparante 
wijze hierbij te betrekken.

duurzame ontwikkeling de grondslag voor 
de sociale en economische dimensies 
vormt. Om het welslagen van het 8e MAP 
en de verwezenlijking van de prioritaire 
doelstellingen te waarborgen, is het 
bovendien van belang niet-
gouvernementele actoren en het 
maatschappelijk middenveld op 
transparante wijze hierbij te betrekken.

Or. en

Amendement 189
Anna Zalewska

Voorstel voor een besluit
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Aangezien het milieubeleid sterk 
gedecentraliseerd is, moeten maatregelen 
ter verwezenlijking van de prioritaire 
doelstellingen van het 8e MAP op 
verschillende bestuursniveaus worden 
genomen, d.w.z. op Europees, nationaal, 
regionaal en lokaal niveau, met een op 
samenwerking gebaseerde aanpak van 
multilevel governance. De geïntegreerde 
aanpak van beleidsontwikkeling en -
uitvoering moet worden versterkt om de 
synergieën tussen economische, milieu- en 
sociale doelstellingen te maximaliseren, 
waarbij tegelijk zorgvuldig aandacht wordt 
besteed aan mogelijke wisselwerkingen en 
aan de behoeften van kwetsbare groepen. 
Om het welslagen van het 8e MAP en de 
verwezenlijking van de prioritaire 
doelstellingen te waarborgen, is het 
bovendien van belang niet-
gouvernementele actoren op transparante 
wijze hierbij te betrekken.

(11) Voor de verwezenlijking van de 
hoofddoelstellingen zijn faciliterende 
voorwaarden vereist. Aangezien het 
milieubeleid sterk gedecentraliseerd is, 
moeten maatregelen ter verwezenlijking 
van de prioritaire doelstellingen van het 
8e MAP op verschillende bestuursniveaus 
worden genomen, d.w.z. op Europees, 
nationaal, regionaal en lokaal niveau, met 
een op samenwerking gebaseerde aanpak 
van multilevel governance, die met 
aanvullende steun kan worden 
verwezenlijkt. De geïntegreerde aanpak 
van beleidsontwikkeling en -uitvoering 
moet worden versterkt om de synergieën 
tussen economische, milieu- en sociale 
doelstellingen te maximaliseren, waarbij 
tegelijk zorgvuldig aandacht wordt besteed 
aan mogelijke wisselwerkingen en aan de 
behoeften van kwetsbare groepen. Om het 
welslagen van het 8e MAP en de 
verwezenlijking van de prioritaire 
doelstellingen te waarborgen, is het 
bovendien van belang niet-
gouvernementele actoren op transparante 
wijze hierbij te betrekken.
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Or. pl

Amendement 190
Mick Wallace, Clare Daly, João Ferreira

Voorstel voor een besluit
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Aangezien het milieubeleid sterk 
gedecentraliseerd is, moeten maatregelen 
ter verwezenlijking van de prioritaire 
doelstellingen van het 8e MAP op 
verschillende bestuursniveaus worden 
genomen, d.w.z. op Europees, nationaal, 
regionaal en lokaal niveau, met een op 
samenwerking gebaseerde aanpak van 
multilevel governance. De geïntegreerde 
aanpak van beleidsontwikkeling en -
uitvoering moet worden versterkt om de 
synergieën tussen economische, milieu- en 
sociale doelstellingen te maximaliseren, 
waarbij tegelijk zorgvuldig aandacht wordt 
besteed aan mogelijke wisselwerkingen en 
aan de behoeften van kwetsbare groepen. 
Om het welslagen van het 8e MAP en de 
verwezenlijking van de prioritaire 
doelstellingen te waarborgen, is het 
bovendien van belang niet-
gouvernementele actoren op transparante 
wijze hierbij te betrekken.

(11) Aangezien het milieubeleid sterk 
gedecentraliseerd is, moeten maatregelen 
ter verwezenlijking van de prioritaire 
doelstellingen van het 8e MAP op 
verschillende bestuursniveaus worden 
genomen, d.w.z. op Europees, nationaal, 
regionaal en lokaal niveau, met een op 
samenwerking gebaseerde aanpak van 
multilevel governance. De geïntegreerde 
aanpak van beleidsontwikkeling en -
uitvoering moet worden versterkt om de 
synergieën tussen economische, milieu- en 
sociale doelstellingen te maximaliseren, 
waarbij tegelijk zorgvuldig aandacht wordt 
besteed aan mogelijke wisselwerkingen en 
aan de behoeften van kwetsbare en 
gemarginaliseerde groepen. Om het 
welslagen van het 8e MAP en de 
verwezenlijking van de prioritaire 
doelstellingen te waarborgen, is het 
bovendien van belang niet-
gouvernementele actoren op transparante 
wijze hierbij te betrekken. 
Volksvergaderingen en participatieve 
democratie kunnen als belangrijke 
katalysatoren van het 8e MAP fungeren.

Or. en

Amendement 191
Catherine Chabaud, Pascal Canfin, Martin Hojsík, Irena Joveva, María Soraya 
Rodríguez Ramos, Véronique Trillet-Lenoir

Voorstel voor een besluit
Overweging 11
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Aangezien het milieubeleid sterk 
gedecentraliseerd is, moeten maatregelen 
ter verwezenlijking van de prioritaire 
doelstellingen van het 8e MAP op 
verschillende bestuursniveaus worden 
genomen, d.w.z. op Europees, nationaal, 
regionaal en lokaal niveau, met een op 
samenwerking gebaseerde aanpak van 
multilevel governance. De geïntegreerde 
aanpak van beleidsontwikkeling en -
uitvoering moet worden versterkt om de 
synergieën tussen economische, milieu- en 
sociale doelstellingen te maximaliseren, 
waarbij tegelijk zorgvuldig aandacht wordt 
besteed aan mogelijke wisselwerkingen en 
aan de behoeften van kwetsbare groepen. 
Om het welslagen van het 8e MAP en de 
verwezenlijking van de prioritaire 
doelstellingen te waarborgen, is het 
bovendien van belang niet-
gouvernementele actoren op transparante 
wijze hierbij te betrekken.

(11) Een grotere coherentie in het 
openbaar beleid vergt een betere 
governance. Aangezien het milieubeleid 
sterk gedecentraliseerd is, moeten 
maatregelen ter verwezenlijking van de 
prioritaire doelstellingen van het 8e MAP 
op verschillende bestuursniveaus worden 
genomen, d.w.z. op Europees, nationaal, 
regionaal en lokaal niveau, met een op 
samenwerking gebaseerde aanpak van 
multilevel governance. De geïntegreerde 
aanpak van beleidsontwikkeling en -
uitvoering moet worden versterkt om de 
synergieën tussen economische, milieu- en 
sociale doelstellingen te maximaliseren, 
waarbij tegelijk zorgvuldig aandacht wordt 
besteed aan mogelijke wisselwerkingen en 
aan de behoeften van kwetsbare groepen. 
Om het welslagen van het 8e MAP en de 
verwezenlijking van de prioritaire 
doelstellingen te waarborgen, is bovendien 
een transparante betrokkenheid tussen 
overheden en niet-gouvernementele 
actoren van belang.

Or. en

Amendement 192
Demetris Papadakis, Maria Arena, Nikos Androulakis, Simona Bonafè, Günther Sidl, 
Rovana Plumb, César Luena, Sara Cerdas, Christel Schaldemose, Javi López, Jytte 
Guteland

Voorstel voor een besluit
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Aangezien het milieubeleid sterk 
gedecentraliseerd is, moeten maatregelen 
ter verwezenlijking van de prioritaire 
doelstellingen van het 8e MAP op 
verschillende bestuursniveaus worden 
genomen, d.w.z. op Europees, nationaal, 
regionaal en lokaal niveau, met een op 

(11) Aangezien het milieubeleid sterk 
gedecentraliseerd is, moeten maatregelen 
ter verwezenlijking van de prioritaire 
doelstellingen van het 8e MAP op 
verschillende bestuursniveaus worden 
genomen, d.w.z. op Europees, nationaal, 
regionaal en lokaal niveau, met een op 
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samenwerking gebaseerde aanpak van 
multilevel governance. De geïntegreerde 
aanpak van beleidsontwikkeling en -
uitvoering moet worden versterkt om de 
synergieën tussen economische, milieu- en 
sociale doelstellingen te maximaliseren, 
waarbij tegelijk zorgvuldig aandacht 
wordt besteed aan mogelijke 
wisselwerkingen en aan de behoeften van 
kwetsbare groepen. Om het welslagen van 
het 8e MAP en de verwezenlijking van de 
prioritaire doelstellingen te waarborgen, is 
het bovendien van belang niet-
gouvernementele actoren op transparante 
wijze hierbij te betrekken.

samenwerking gebaseerde aanpak van 
multilevel governance. De geïntegreerde 
aanpak van beleidsontwikkeling en -
uitvoering moet worden versterkt om de 
synergieën tussen economische, milieu- en 
sociale doelstellingen te maximaliseren, 
waarbij tegelijk de mogelijke 
wisselwerkingen en de behoeften van 
kwetsbare groepen worden geëvalueerd en 
de kosten van niets doen worden geraamd. 
Om het welslagen van het 8e MAP en de 
verwezenlijking van de prioritaire 
doelstellingen te waarborgen, is het 
bovendien van belang niet-
gouvernementele actoren en het publiek op 
transparante wijze en doorlopend hierbij te 
betrekken.

Or. en

Amendement 193
Aurélia Beigneux, Joëlle Mélin, Annika Bruna, Catherine Griset

Voorstel voor een besluit
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Aangezien het milieubeleid sterk 
gedecentraliseerd is, moeten maatregelen 
ter verwezenlijking van de prioritaire 
doelstellingen van het 8e MAP op 
verschillende bestuursniveaus worden 
genomen, d.w.z. op Europees, nationaal, 
regionaal en lokaal niveau, met een op 
samenwerking gebaseerde aanpak van 
multilevel governance. De geïntegreerde 
aanpak van beleidsontwikkeling en -
uitvoering moet worden versterkt om de 
synergieën tussen economische, milieu- en 
sociale doelstellingen te maximaliseren, 
waarbij tegelijk zorgvuldig aandacht wordt 
besteed aan mogelijke wisselwerkingen en 
aan de behoeften van kwetsbare groepen. 
Om het welslagen van het 8e MAP en de 
verwezenlijking van de prioritaire 
doelstellingen te waarborgen, is het 

(11) Aangezien het milieubeleid sterk 
gedecentraliseerd is, moeten maatregelen 
ter verwezenlijking van de prioritaire 
doelstellingen van het 8e MAP op 
verschillende bestuursniveaus worden 
genomen, d.w.z. op Europees, nationaal, 
regionaal en lokaal niveau, met een op 
samenwerking gebaseerde aanpak van 
multilevel governance. De geïntegreerde 
aanpak van beleidsontwikkeling en -
uitvoering moet worden versterkt om de 
synergieën tussen economische, milieu- en 
sociale doelstellingen te maximaliseren, 
waarbij tegelijk zorgvuldig aandacht wordt 
besteed aan mogelijke wisselwerkingen en 
aan de behoeften van de lidstaten. Om het 
welslagen van het 8e MAP en de 
verwezenlijking van de prioritaire 
doelstellingen te waarborgen, is het 
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bovendien van belang niet-
gouvernementele actoren op transparante 
wijze hierbij te betrekken.

bovendien van belang niet-
gouvernementele actoren en het brede 
publiek op transparante wijze hierbij te 
betrekken.

Or. fr

Amendement 194
João Ferreira, Mick Wallace

Voorstel voor een besluit
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) Gezien de noodzaak van 
een ingrijpende hervorming van het GLB 
om de toenemende deregulering van de 
sector tegen te gaan en terug te draaien 
en de mechanismen voor de regulering 
van de productie en de markt te 
versterken, moeten korte 
voedselvoorzieningsketens en lokale 
voedselproductiesystemen worden 
bevorderd. De voordelen hiervan zijn 
onder meer eerlijkere prijzen voor 
landbouwers, de toegang tot verse en 
seizoensgebonden producten voor 
consumenten, beperktere milieueffecten 
en een grotere sociale cohesie op lokaal 
niveau.

Or. pt

Amendement 195
Grace O’Sullivan

Voorstel voor een besluit
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) Uit het Milieuprogramma 
van de VN en het “OESO Global Forum 
on Environment” is naar voren gekomen 
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dat ecologische veranderingen 
genderspecifieke gevolgen hebben. Om 
een eind te maken aan genderongelijkheid 
moet er dan ook een genderperspectief 
worden geïntegreerd inzake de 
maatregelen en doelstellingen met 
betrekking tot de verwezenlijking van de 
prioritaire doelstellingen van het 8e MAP, 
met inbegrip van een 
gendereffectbeoordeling van geplande 
maatregelen en specifieke aandacht voor 
gendermainstreaming en genderbewuste 
maatregelen.

Or. en

Motivering

Dit vervangt amendement 14 van het ontwerpverslag. De formulering is hetzelfde; er is alleen 
een nieuw stukje over een gendereffectbeoordeling van geplande maatregelen ingevoegd.

Amendement 196
Aurélia Beigneux, Annika Bruna, Catherine Griset

Voorstel voor een besluit
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) Maatregelen die zijn 
gericht op het realiseren van de milieu- en 
klimaatdoelstellingen van de Unie moeten 
in samenhang en volledige overeenkomst 
met de uitvoering van de Europese pijler 
van sociale rechten worden uitgevoerd, 
waarbij de wetgeving van de lidstaten in 
acht wordt genomen en de Unie de 
lidstaten niets oplegt.

Or. fr

Amendement 197
Agnès Evren, Dan-Ştefan Motreanu, Edina Tóth, Nathalie Colin-Oesterlé, Sirpa 
Pietikäinen, Roberta Metsola, Christophe Hansen
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Voorstel voor een besluit
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) Maatregelen die zijn 
gericht op het realiseren van de milieu- en 
klimaatdoelstellingen van de Unie moeten 
in samenhang en volledige overeenkomst 
met de uitvoering van de Europese pijler 
van sociale rechten worden uitgevoerd.

Or. en

Amendement 198
Radan Kanev

Voorstel voor een besluit
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) Maatregelen die zijn 
gericht op het realiseren van de milieu- en 
klimaatdoelstellingen van de Unie moeten 
in samenhang en overeenkomst met de 
uitvoering van de Europese pijler van 
sociale rechten worden uitgevoerd. 

Or. en

Amendement 199
Mick Wallace, Clare Daly

Voorstel voor een besluit
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Nauwere samenwerking met 
partnerlanden, goede wereldwijde 
milieugovernance en synergieën tussen het 
interne en externe beleid van de Unie zijn 
essentieel om de milieu- en 
klimaatdoelstellingen van de Unie te 

(12) Samenwerking in wederzijds 
vertrouwen met partnerlanden, gedegen 
wereldwijde milieugovernance en 
samenhang tussen het interne en externe 
beleid van de Unie zijn essentieel om de 
milieu- en klimaatdoelstellingen van de 
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verwezenlijken. Unie te verwezenlijken. Het is cruciaal dat 
de Unie betrekkingen aangaat met de 
landen van het zuidelijk halfrond op een 
manier die hun soevereiniteit en rechten 
onverlet laat, met inbegrip van het recht 
op een gezond milieu.

Or. en

Motivering

Het woord “synergieën” impliceert niet dat het gebrek aan samenhang tussen het interne en 
externe EU-beleid daadwerkelijk moet worden aangepakt.

Amendement 200
Margarita de la Pisa Carrión

Voorstel voor een besluit
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Nauwere samenwerking met 
partnerlanden, goede wereldwijde 
milieugovernance en synergieën tussen het 
interne en externe beleid van de Unie zijn 
essentieel om de milieu- en 
klimaatdoelstellingen van de Unie te 
verwezenlijken.

(12) Nauwere samenwerking met 
partnerlanden, goede wereldwijde 
milieugovernance en synergieën tussen het 
interne en externe beleid van de Unie zijn 
essentieel om de milieu- en 
klimaatdoelstellingen van de Unie te 
verwezenlijken. In dit opzicht moet het 
handelsbeleid van de EU in 
overeenstemming zijn met de Europese 
duurzame waarden en mag het niet de 
handel bevorderen met landen waar 
milieubescherming of biodiversiteit geen 
prioriteit zijn.

Or. es

Amendement 201
Demetris Papadakis, Maria Arena, Nikos Androulakis, Simona Bonafè, Günther Sidl, 
César Luena, Sara Cerdas, Christel Schaldemose, Javi López, Jytte Guteland

Voorstel voor een besluit
Overweging 12
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Nauwere samenwerking met 
partnerlanden, goede wereldwijde 
milieugovernance en synergieën tussen het 
interne en externe beleid van de Unie zijn 
essentieel om de milieu- en 
klimaatdoelstellingen van de Unie te 
verwezenlijken.

(12) Nauwere samenwerking met 
partnerlanden, duurzame 
handelsovereenkomsten, goede 
wereldwijde milieugovernance, met 
inbegrip van milieudemocratie, en 
synergieën tussen het interne en externe 
beleid van de Unie in overeenstemming 
met de groene Europese diplomatie 
moeten centraal staan in het externe 
optreden van de Unie aangezien deze 
essentieel zijn om de milieu- en 
klimaatdoelstellingen van de Unie te 
verwezenlijken en internationale 
maatregelen te steunen.

Or. en

Amendement 202
Catherine Chabaud, Martin Hojsík, Irena Joveva, María Soraya Rodríguez Ramos, 
Véronique Trillet-Lenoir

Voorstel voor een besluit
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Nauwere samenwerking met 
partnerlanden, goede wereldwijde 
milieugovernance en synergieën tussen het 
interne en externe beleid van de Unie zijn 
essentieel om de milieu- en 
klimaatdoelstellingen van de Unie te 
verwezenlijken.

(12) Nauwere samenwerking met 
partnerlanden, met inbegrip van 
ontwikkelingslanden, steun aan projecten 
en beleidslijnen die bijdragen tot het 
verwezenlijken van de doelstellingen 
inzake duurzame ontwikkeling van de 
Verenigde Naties, goede wereldwijde 
milieugovernance en synergieën tussen het 
interne en externe beleid van de Unie zijn 
essentieel om de milieu- en 
klimaatdoelstellingen van de Unie te 
verwezenlijken.

Or. en
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Amendement 203
Agnès Evren, Pernille Weiss, Inese Vaidere, Radan Kanev, Edina Tóth, Nathalie Colin-
Oesterlé, Sirpa Pietikäinen, Roberta Metsola, Christophe Hansen

Voorstel voor een besluit
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Nauwere samenwerking met 
partnerlanden, goede wereldwijde 
milieugovernance en synergieën tussen het 
interne en externe beleid van de Unie zijn 
essentieel om de milieu- en 
klimaatdoelstellingen van de Unie te 
verwezenlijken.

(12) Nauwere samenwerking met 
partnerlanden, goede wereldwijde 
milieugovernance en synergieën en 
coherentie tussen alle interne en externe 
beleidsterreinen van de Unie zijn 
essentieel om de milieu- en 
klimaatdoelstellingen van de Unie te 
verwezenlijken.

Or. en

Amendement 204
João Ferreira, Mick Wallace

Voorstel voor een besluit
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) De deregulering van de 
wereldhandel heeft aanzienlijke gevolgen 
in de vorm van een groter energieverbruik 
en meer broeikasgasemissies, zodat de 
Unie de noodzaak moet erkennen om die 
gevolgen goed te onderzoeken en te 
beoordelen.

Or. pt

Amendement 205
João Ferreira, Mick Wallace

Voorstel voor een besluit
Overweging 12 ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 ter) Er moet een fundamentele 
verschuiving van concurrentie naar 
complementariteit in de internationale 
handel tot stand worden gebracht, waarbij 
het soevereine recht van de lidstaten om 
hun eigen handelsbeleid volgens dit 
beginsel vorm te geven, in acht moet 
worden genomen.

Or. pt

Amendement 206
Agnès Evren, Pernille Weiss, Radan Kanev, Edina Tóth, Nathalie Colin-Oesterlé, Sirpa 
Pietikäinen, Roberta Metsola, Christophe Hansen

Voorstel voor een besluit
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) De Europese Commissie moet de 
vooruitgang van de Unie en de lidstaten bij 
de verwezenlijking van de prioritaire 
doelstellingen van het 8e MAP beoordelen 
in de context van de transitie naar meer 
duurzaamheid, welzijn en veerkracht. Dit 
is in overeenstemming met de oproepen 
van de Raad27 en het Europees 
Economisch en Sociaal Comité28 om de 
economische prestaties en de 
maatschappelijke vooruitgang niet alleen 
aan de hand van het bbp te meten en over 
te schakelen op het gebruik van welzijn 
als beleidskompas, wat ook de OESO 
ondersteunt29.

(13) De Europese Commissie moet de 
vooruitgang van de Unie en de lidstaten bij 
de verwezenlijking van de prioritaire 
doelstellingen van het 8e MAP beoordelen 
in de context van de rechtvaardige transitie 
naar een inclusieve en duurzame 
economie die op een nieuwe groeistrategie 
is gestoeld waar de Europese burgers en 
bedrijven baat bij zullen hebben.

__________________ __________________
27 Zie bv. 
https://data.consilium.europa.eu/doc/docu
ment/ST-10414-2019-INIT/nl/pdf

27 Zie bv. 
https://data.consilium.europa.eu/doc/docu
ment/ST-10414-2019-INIT/nl/pdf

28 https://www.eesc.europa.eu/en/our-
work/opinions-information-
reports/opinions/reflection-paper- towards-

28 https://www.eesc.europa.eu/en/our-
work/opinions-information-
reports/opinions/reflection-paper- towards-
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sustainable-europe-2030 sustainable-europe-2030
29 Zie bv. het Well-being Framework, het 
Framework for Policy Action on Inclusive 
Growth, het Better Life Initiative en het 
initiatief New Approaches to Economic 
Challenges van de OESO.

29 Zie bv. het Well-being Framework, het 
Framework for Policy Action on Inclusive 
Growth, het Better Life Initiative en het 
initiatief New Approaches to Economic 
Challenges van de OESO.

Or. en

Amendement 207
Mick Wallace, Clare Daly, João Ferreira

Voorstel voor een besluit
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) De Europese Commissie moet de 
vooruitgang van de Unie en de lidstaten bij 
de verwezenlijking van de prioritaire 
doelstellingen van het 8e MAP beoordelen 
in de context van de transitie naar meer 
duurzaamheid, welzijn en veerkracht. Dit 
is in overeenstemming met de oproepen 
van de Raad27 en het Europees Economisch 
en Sociaal Comité28 om de economische 
prestaties en de maatschappelijke 
vooruitgang niet alleen aan de hand van het 
bbp te meten en over te schakelen op het 
gebruik van welzijn als beleidskompas, wat 
ook de OESO ondersteunt29.

(13) De Europese Commissie moet de 
vooruitgang van de Unie en de lidstaten bij 
de verwezenlijking van de prioritaire 
doelstellingen van het 8e MAP beoordelen 
in de context van de transitie naar een 
duurzame en veerkrachtige 
welzijnseconomie. Dit is in 
overeenstemming met de oproepen van de 
Raad27 en het Europees Economisch en 
Sociaal Comité28 om de economische 
prestaties en de maatschappelijke 
vooruitgang niet alleen aan de hand van het 
bbp te meten en over te schakelen op het 
gebruik van welzijn en indicatoren voor de 
gezondheid van het milieu als 
beleidskompas, wat ook de OESO 
ondersteunt29. Het enige wat voor een 
langetermijnplan voor economische groei 
kan doorgaan, is het idee dat economieën 
oneindig door kunnen groeien. Het 
kortetermijndenken achter die 
economische logica brengt toekomstige 
generaties in een zeer gevaarlijk parket. 
Als op de huidige voet wordt doorgegaan 
en er geen plan wordt bedacht om de 
economische groei op een planeet met 
eindige hulpbronnen te beteugelen, 
krijgen zij te maken met onvoorstelbare 
tegenspoed en een ecologische teloorgang. 
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Het bbp neemt de ecologische en 
maatschappelijke effecten van 
economische groei niet in aanmerking en 
is dan ook geen nuttig kengetal. 
Economische groei is nauw verbonden 
met stijgingen van de productie, van de 
consumptie en van het gebruik van 
hulpbronnen en heeft nadelige gevolgen 
voor de natuurlijke omgeving en de 
menselijke gezondheid. Het is 
onwaarschijnlijk dat economische groei 
wereldwijd op een bestendige manier 
volledig kan worden losgekoppeld van de 
druk op en de gevolgen voor het milieu. 
Samenlevingen moeten de begrippen 
“groei” en “vooruitgang” en de betekenis 
daarvan voor de duurzaamheid op 
mondiaal niveau derhalve opnieuw onder 
de loep nemen.

__________________ __________________
27 Zie bv. 
https://data.consilium.europa.eu/doc/docu
ment/ST-10414-2019-INIT/nl/pdf

27 Zie bv. 
https://data.consilium.europa.eu/doc/docu
ment/ST-10414-2019-INIT/nl/pdf

28 https://www.eesc.europa.eu/en/our-
work/opinions-information-
reports/opinions/reflection-paper- towards-
sustainable-europe-2030

28 https://www.eesc.europa.eu/en/our-
work/opinions-information-
reports/opinions/reflection-paper- towards-
sustainable-europe-2030

29 Zie bv. het Well-being Framework, het 
Framework for Policy Action on Inclusive 
Growth, het Better Life Initiative en het 
initiatief New Approaches to Economic 
Challenges van de OESO.

29 Zie bv. het Well-being Framework, het 
Framework for Policy Action on Inclusive 
Growth, het Better Life Initiative en het 
initiatief New Approaches to Economic 
Challenges van de OESO.

Or. en

Motivering

Deze formulering is ontleend aan het EEA-verslag “Growth without Economic Growth”.

Amendement 208
Silvia Modig

Voorstel voor een besluit
Overweging 13
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) De Europese Commissie moet de 
vooruitgang van de Unie en de lidstaten bij 
de verwezenlijking van de prioritaire 
doelstellingen van het 8e MAP beoordelen 
in de context van de transitie naar meer 
duurzaamheid, welzijn en veerkracht. Dit 
is in overeenstemming met de oproepen 
van de Raad27 en het Europees Economisch 
en Sociaal Comité28 om de economische 
prestaties en de maatschappelijke 
vooruitgang niet alleen aan de hand van het 
bbp te meten en over te schakelen op het 
gebruik van welzijn als beleidskompas, wat 
ook de OESO ondersteunt29.

(13) De Europese Commissie moet de 
vooruitgang van de Unie en de lidstaten bij 
de verwezenlijking van de prioritaire 
doelstellingen van het 8e MAP beoordelen 
in de context van de transitie naar een 
veerkrachtige en duurzame 
welzijnseconomie binnen de grenzen van 
de planeet en met inachtneming van een 
rechtvaardige en inclusieve transitie. Dit 
is in overeenstemming met de oproepen 
van de Raad27 en het Europees Economisch 
en Sociaal Comité28 om de economische 
prestaties en de maatschappelijke 
vooruitgang niet alleen aan de hand van het 
bbp te meten en over te schakelen op het 
gebruik van welzijn als beleidskompas, wat 
ook de OESO ondersteunt29.

__________________ __________________
27 Zie bv. 
https://data.consilium.europa.eu/doc/docu
ment/ST-10414-2019-INIT/nl/pdf

27 Zie bv. 
https://data.consilium.europa.eu/doc/docu
ment/ST-10414-2019-INIT/nl/pdf

28 https://www.eesc.europa.eu/en/our-
work/opinions-information-
reports/opinions/reflection-paper- towards-
sustainable-europe-2030

28 https://www.eesc.europa.eu/en/our-
work/opinions-information-
reports/opinions/reflection-paper- towards-
sustainable-europe-2030

29 Zie bv. het Well-being Framework, het 
Framework for Policy Action on Inclusive 
Growth, het Better Life Initiative en het 
initiatief New Approaches to Economic 
Challenges van de OESO.

29 Zie bv. het Well-being Framework, het 
Framework for Policy Action on Inclusive 
Growth, het Better Life Initiative en het 
initiatief New Approaches to Economic 
Challenges van de OESO.

Or. en

Motivering

Aanvulling op het amendement van rapporteur en lid van het Europees Parlement O’Sullivan.

Amendement 209
César Luena

Voorstel voor een besluit
Overweging 13
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) De Europese Commissie moet de 
vooruitgang van de Unie en de lidstaten bij 
de verwezenlijking van de prioritaire 
doelstellingen van het 8e MAP beoordelen 
in de context van de transitie naar meer 
duurzaamheid, welzijn en veerkracht. Dit is 
in overeenstemming met de oproepen van 
de Raad27 en het Europees Economisch en 
Sociaal Comité28 om de economische 
prestaties en de maatschappelijke 
vooruitgang niet alleen aan de hand van het 
bbp te meten en over te schakelen op het 
gebruik van welzijn als beleidskompas, wat 
ook de OESO ondersteunt29.

(13) De Europese Commissie moet de 
vooruitgang van de Unie en de lidstaten bij 
de verwezenlijking van de prioritaire 
doelstellingen van het 8e MAP beoordelen 
in de context van de transitie naar meer 
duurzaamheid, welzijn en veerkracht en 
naar nieuwe indicatoren kijken, zoals de 
GPI (Genuine Progress Indicator), die 
ecologische en maatschappelijke factoren 
omvat. Dit is in overeenstemming met de 
oproepen van de Raad27 en het Europees 
Economisch en Sociaal Comité28 om de 
economische prestaties en de 
maatschappelijke vooruitgang niet alleen 
aan de hand van het bbp te meten en over 
te schakelen op het gebruik van welzijn als 
beleidskompas, wat ook de OESO 
ondersteunt29.

__________________ __________________
27 Zie bv. 
https://data.consilium.europa.eu/doc/docu
ment/ST-10414-2019-INIT/nl/pdf

27 Zie bv. 
https://data.consilium.europa.eu/doc/docu
ment/ST-10414-2019-INIT/nl/pdf

28 https://www.eesc.europa.eu/en/our-
work/opinions-information-
reports/opinions/reflection-paper- towards-
sustainable-europe-2030

28 https://www.eesc.europa.eu/en/our-
work/opinions-information-
reports/opinions/reflection-paper- towards-
sustainable-europe-2030

29 Zie bv. het Well-being Framework, het 
Framework for Policy Action on Inclusive 
Growth, het Better Life Initiative en het 
initiatief New Approaches to Economic 
Challenges van de OESO.

29 Zie bv. het Well-being Framework, het 
Framework for Policy Action on Inclusive 
Growth, het Better Life Initiative en het 
initiatief New Approaches to Economic 
Challenges van de OESO.

Or. en

Amendement 210
Demetris Papadakis, Maria Arena, Nikos Androulakis, Simona Bonafè, Günther Sidl, 
Rovana Plumb, César Luena, Sara Cerdas, Christel Schaldemose, Javi López, Jytte 
Guteland

Voorstel voor een besluit
Overweging 13
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) De Europese Commissie moet de 
vooruitgang van de Unie en de lidstaten bij 
de verwezenlijking van de prioritaire 
doelstellingen van het 8e MAP beoordelen 
in de context van de transitie naar meer 
duurzaamheid, welzijn en veerkracht. Dit is 
in overeenstemming met de oproepen van 
de Raad27 en het Europees Economisch en 
Sociaal Comité28 om de economische 
prestaties en de maatschappelijke 
vooruitgang niet alleen aan de hand van het 
bbp te meten en over te schakelen op het 
gebruik van welzijn als beleidskompas, wat 
ook de OESO ondersteunt29.

(13) De Europese Commissie moet de 
vooruitgang van de Unie en de lidstaten bij 
de verwezenlijking van de prioritaire 
doelstellingen van het 8e MAP beoordelen 
in de context van de transitie naar 
duurzaamheid, welzijn en veerkracht. Dit is 
in overeenstemming met de oproepen van 
de Raad27 en het Europees Economisch en 
Sociaal Comité28 om de economische 
prestaties en de maatschappelijke 
vooruitgang niet alleen aan de hand van het 
bbp te meten en over te schakelen op het 
gebruik van welzijn als beleidskompas, wat 
ook de OESO ondersteunt29.

__________________ __________________
27 Zie bv. 
https://data.consilium.europa.eu/doc/docu
ment/ST-10414-2019-INIT/nl/pdf

27 Zie bv. 
https://data.consilium.europa.eu/doc/docu
ment/ST-10414-2019-INIT/nl/pdf

28 https://www.eesc.europa.eu/en/our-
work/opinions-information-
reports/opinions/reflection-paper- towards-
sustainable-europe-2030

28 https://www.eesc.europa.eu/en/our-
work/opinions-information-
reports/opinions/reflection-paper- towards-
sustainable-europe-2030

29 Zie bv. het Well-being Framework, het 
Framework for Policy Action on Inclusive 
Growth, het Better Life Initiative en het 
initiatief New Approaches to Economic 
Challenges van de OESO.

29 Zie bv. het Well-being Framework, het 
Framework for Policy Action on Inclusive 
Growth, het Better Life Initiative en het 
initiatief New Approaches to Economic 
Challenges van de OESO.

Or. en

Amendement 211
Radan Kanev

Voorstel voor een besluit
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Bij de beoordeling van de 
vooruitgang bij de verwezenlijking van de 
prioritaire doelstellingen van het 8e MAP 
moet rekening worden gehouden met de 

(14) Bij de beoordeling van de 
vooruitgang bij de verwezenlijking van de 
prioritaire doelstellingen van het 8e MAP 
moet rekening worden gehouden met de 
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meest recentste ontwikkelingen op het 
gebied van de beschikbaarheid en 
relevantie van gegevens en indicatoren. De 
beoordeling moet in overeenstemming zijn 
met en mag geen afbreuk doen aan 
monitoring- of governance-instrumenten 
die betrekking hebben op specifiekere 
aspecten van het milieu- en klimaatbeleid, 
zoals met name Verordening (EG) 
nr. 1999/2018 van het Europees Parlement 
en de Raad30, de evaluatie van de 
uitvoering van het milieubeleid of 
monitoringinstrumenten met betrekking tot 
de circulaire economie, het tot nul 
terugbrengen van vervuiling, 
biodiversiteit, lucht, water, bodem, 
afvalstoffen of ander milieubeleid. Samen 
met andere instrumenten die in het kader 
van het Europees Semester worden 
gebruikt, het SDG-monitoringverslag van 
Eurostat en het strategisch prognoseverslag 
van de Commissie31, moet de beoordeling 
deel uitmaken van een samenhangende, 
onderling verbonden reeks monitoring- en 
governance-instrumenten.

recentste ontwikkelingen op het gebied van 
de beschikbaarheid en relevantie van 
gegevens en indicatoren, en de 
beoordeling moet gebaseerd zijn op een 
gedegen, transparante en alomvattende 
methodiek. De beoordeling moet in 
overeenstemming zijn met en mag geen 
afbreuk doen aan monitoring- of 
governance-instrumenten die betrekking 
hebben op specifiekere aspecten van het 
milieu- en klimaatbeleid, zoals met name 
Verordening (EG) nr. 1999/2018 van het 
Europees Parlement en de Raad30, de 
evaluatie van de uitvoering van het 
milieubeleid of monitoringinstrumenten 
met betrekking tot een circulaire economie 
in combinatie met de ambitie om 
vervuiling met het oog op een gifvrij 
milieu tot nul terug te brengen, 
biodiversiteit, lucht, water, bodem, 
afvalstoffen of ander milieubeleid. Samen 
met instrumenten die in het kader van het 
Europees Semester worden gebruikt, het 
SDG-monitoringverslag van Eurostat en 
het strategisch prognoseverslag van de 
Commissie31, moet de beoordeling van de 
vooruitgang bij de verwezenlijking van de 
prioritaire doelstellingen van het 8e MAP 
deel uitmaken van een bredere, 
samenhangende en onderling verbonden 
reeks monitoring- en governance-
instrumenten, die niet alleen 
milieufactoren bestrijken, maar ook 
sociale, educatieve en economische 
factoren. De Commissie moet een 
beoordeling van bestaande 
monitoringkaders en indicatoren op 
Unieniveau uitvoeren om zo nodig 
samenhangende en gestroomlijnde 
indicatoren te waarborgen. 

__________________ __________________
30 Verordening (EU) 2018/1999 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
11 december 2018 inzake de governance 
van de energie-unie en van de klimaatactie 
(PB L 328 van 21.12.2018, blz. 1).

30 Verordening (EU) 2018/1999 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
11 december 2018 inzake de governance 
van de energie-unie en van de klimaatactie 
(PB L 328 van 21.12.2018, blz. 1).

31 COM/2020/493 final. 31 COM/2020/493 final.
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Or. en

Amendement 212
Agnès Evren, Pernille Weiss, Inese Vaidere, Radan Kanev, Edina Tóth, Nathalie Colin-
Oesterlé, Sirpa Pietikäinen, Roberta Metsola

Voorstel voor een besluit
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Bij de beoordeling van de 
vooruitgang bij de verwezenlijking van de 
prioritaire doelstellingen van het 8e MAP 
moet rekening worden gehouden met de 
meest recentste ontwikkelingen op het 
gebied van de beschikbaarheid en 
relevantie van gegevens en indicatoren. De 
beoordeling moet in overeenstemming zijn 
met en mag geen afbreuk doen aan 
monitoring- of governance-instrumenten 
die betrekking hebben op specifiekere 
aspecten van het milieu- en klimaatbeleid, 
zoals met name Verordening (EG) 
nr. 1999/2018 van het Europees Parlement 
en de Raad30, de evaluatie van de 
uitvoering van het milieubeleid of 
monitoringinstrumenten met betrekking tot 
de circulaire economie, het tot nul 
terugbrengen van vervuiling, 
biodiversiteit, lucht, water, bodem, 
afvalstoffen of ander milieubeleid. Samen 
met andere instrumenten die in het kader 
van het Europees Semester worden 
gebruikt, het SDG-monitoringverslag van 
Eurostat en het strategisch prognoseverslag 
van de Commissie31, moet de beoordeling 
deel uitmaken van een samenhangende, 
onderling verbonden reeks monitoring- en 
governance-instrumenten.

(14) Bij de beoordeling van de 
vooruitgang bij de verwezenlijking van de 
prioritaire doelstellingen van het 8e MAP 
moet rekening worden gehouden met de 
recentste ontwikkelingen op het gebied van 
de beschikbaarheid en relevantie van 
gegevens en indicatoren, en de 
beoordeling moet gebaseerd zijn op een 
gedegen, transparante en alomvattende 
methodiek. De beoordeling moet in 
overeenstemming zijn met en mag geen 
afbreuk doen aan monitoring- of 
governance-instrumenten die betrekking 
hebben op specifiekere aspecten van het 
milieu- en klimaatbeleid, zoals met name 
Verordening (EG) nr. 1999/2018 van het 
Europees Parlement en de Raad30, de 
evaluatie van de uitvoering van het 
milieubeleid of monitoringinstrumenten 
met betrekking tot een circulaire economie 
in combinatie met de ambitie om 
vervuiling met het oog op een gifvrij 
milieu tot nul terug te brengen, 
biodiversiteit, lucht, water, bodem, 
afvalstoffen of ander milieubeleid. Samen 
met instrumenten die in het kader van het 
Europees Semester worden gebruikt, het 
SDG-monitoringverslag van Eurostat en 
het strategisch prognoseverslag van de 
Commissie31, moet de beoordeling van de 
vooruitgang bij de verwezenlijking van de 
prioritaire doelstellingen van het 8e MAP 
deel uitmaken van een bredere, 
samenhangende en onderling verbonden 
reeks monitoring- en governance-
instrumenten, die niet alleen 
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milieufactoren bestrijken, maar ook 
sociale en economische factoren. De 
Europese Commissie moet een 
beoordeling van bestaande 
monitoringkaders en indicatoren op 
Unieniveau uitvoeren om zo nodig 
samenhangende en gestroomlijnde 
indicatoren te waarborgen.

__________________ __________________
30 Verordening (EU) 2018/1999 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
11 december 2018 inzake de governance 
van de energie-unie en van de klimaatactie 
(PB L 328 van 21.12.2018, blz. 1).

30 Verordening (EU) 2018/1999 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
11 december 2018 inzake de governance 
van de energie-unie en van de klimaatactie 
(PB L 328 van 21.12.2018, blz. 1).

31 COM/2020/493 final. 31 COM/2020/493 final.

Or. en

Amendement 213
Petros Kokkalis

Voorstel voor een besluit
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Bij de beoordeling van de 
vooruitgang bij de verwezenlijking van de 
prioritaire doelstellingen van het 8e MAP 
moet rekening worden gehouden met de 
meest recentste ontwikkelingen op het 
gebied van de beschikbaarheid en 
relevantie van gegevens en indicatoren. De 
beoordeling moet in overeenstemming zijn 
met en mag geen afbreuk doen aan 
monitoring- of governance-instrumenten 
die betrekking hebben op specifiekere 
aspecten van het milieu- en klimaatbeleid, 
zoals met name Verordening (EG) 
nr. 1999/2018 van het Europees Parlement 
en de Raad30, de evaluatie van de 
uitvoering van het milieubeleid of 
monitoringinstrumenten met betrekking tot 
de circulaire economie, het tot nul 
terugbrengen van vervuiling, biodiversiteit, 

(14) Bij de beoordeling van de 
vooruitgang bij de verwezenlijking van de 
prioritaire doelstellingen van het 8e MAP 
moet rekening worden gehouden met de 
recentste ontwikkelingen op het gebied van 
de beschikbaarheid en relevantie van 
gegevens en indicatoren. De beoordeling 
moet in overeenstemming zijn met en mag 
geen afbreuk doen aan monitoring- of 
governance-instrumenten die betrekking 
hebben op specifiekere aspecten van het 
milieu- en klimaatbeleid, zoals met name 
Verordening (EG) nr. 1999/2018 van het 
Europees Parlement en de Raad30, de 
evaluatie van de uitvoering van het 
milieubeleid of monitoringinstrumenten 
met betrekking tot de circulaire economie, 
het tot nul terugbrengen van vervuiling, 
biodiversiteit, lucht, water, bodem, 
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lucht, water, bodem, afvalstoffen of ander 
milieubeleid. Samen met andere 
instrumenten die in het kader van het 
Europees Semester worden gebruikt, het 
SDG-monitoringverslag van Eurostat en 
het strategisch prognoseverslag van de 
Commissie31, moet de beoordeling deel 
uitmaken van een samenhangende, 
onderling verbonden reeks monitoring- en 
governance-instrumenten.

afvalstoffen of ander milieubeleid. Samen 
met andere instrumenten die in het kader 
van het Europees Semester worden 
gebruikt, het SDG-monitoringverslag van 
Eurostat en het strategisch prognoseverslag 
van de Commissie31, moet de beoordeling 
deel uitmaken van een samenhangende, 
onderling verbonden reeks monitoring- en 
governance-instrumenten. De vooruitgang 
bij de verwezenlijking van de prioritaire 
doelstellingen van het 8e MAP moet op 
een coherente manier worden gemonitord 
aan de hand van een nieuwe reeks 
passende kernindicatoren. Met het oog 
hierop moet een speciaal inventarisatie- 
en monitoringmechanisme voor het MAP 
worden ingesteld.

__________________ __________________
30 Verordening (EU) 2018/1999 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
11 december 2018 inzake de governance 
van de energie-unie en van de klimaatactie 
(PB L 328 van 21.12.2018, blz. 1).

30 Verordening (EU) 2018/1999 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
11 december 2018 inzake de governance 
van de energie-unie en van de klimaatactie 
(PB L 328 van 21.12.2018, blz. 1).

31 COM/2020/493 final. 31 COM/2020/493 final.

Or. en

Amendement 214
Michal Wiezik

Voorstel voor een besluit
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Bij de beoordeling van de 
vooruitgang bij de verwezenlijking van de 
prioritaire doelstellingen van het 8e MAP 
moet rekening worden gehouden met de 
meest recentste ontwikkelingen op het 
gebied van de beschikbaarheid en 
relevantie van gegevens en indicatoren. De 
beoordeling moet in overeenstemming zijn 
met en mag geen afbreuk doen aan 
monitoring- of governance-instrumenten 

(14) Bij de beoordeling van de 
vooruitgang bij de verwezenlijking van de 
prioritaire doelstellingen van het 8e MAP 
moet rekening worden gehouden met de 
recentste ontwikkelingen op het gebied van 
de beschikbaarheid en relevantie van 
gegevens en indicatoren en moet worden 
getracht de kloof op het gebied van de 
beschikbaarheid van gegevens te dichten. 
Wereldwijd zijn er voor 68 % van de 
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die betrekking hebben op specifiekere 
aspecten van het milieu- en klimaatbeleid, 
zoals met name Verordening (EG) 
nr. 1999/2018 van het Europees Parlement 
en de Raad30, de evaluatie van de 
uitvoering van het milieubeleid of 
monitoringinstrumenten met betrekking tot 
de circulaire economie, het tot nul 
terugbrengen van vervuiling, biodiversiteit, 
lucht, water, bodem, afvalstoffen of ander 
milieubeleid. Samen met andere 
instrumenten die in het kader van het 
Europees Semester worden gebruikt, het 
SDG-monitoringverslag van Eurostat en 
het strategisch prognoseverslag van de 
Commissie31, moet de beoordeling deel 
uitmaken van een samenhangende, 
onderling verbonden reeks monitoring- en 
governance-instrumenten.

milieugerelateerde SDG-indicatoren 
onvoldoende gegevens beschikbaar om de 
vooruitgang te beoordelen1 bis. De 
beoordeling moet in overeenstemming zijn 
met en mag geen afbreuk doen aan 
monitoring- of governance-instrumenten 
die betrekking hebben op specifiekere 
aspecten van het milieu- en klimaatbeleid, 
zoals met name Verordening (EG) 
nr. 1999/2018 van het Europees Parlement 
en de Raad30, de evaluatie van de 
uitvoering van het milieubeleid of 
monitoringinstrumenten met betrekking tot 
de circulaire economie, het tot nul 
terugbrengen van vervuiling, biodiversiteit, 
lucht, water, bodem, afvalstoffen of ander 
milieubeleid. Samen met andere 
instrumenten die in het kader van het 
Europees Semester worden gebruikt, het 
SDG-monitoringverslag van Eurostat en 
het strategisch prognoseverslag van de 
Commissie31, moet de beoordeling deel 
uitmaken van een samenhangende, 
onderling verbonden reeks monitoring- en 
governance-instrumenten.

__________________ __________________
1 bis UNEP, 2019, beschikbaar op: 
https://sdg.iisd.org/news/unep-
reportfinds- good-progress-on-23-
ofenvironment- related-sdg-indicators/

30 Verordening (EU) 2018/1999 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
11 december 2018 inzake de governance 
van de energie-unie en van de klimaatactie 
(PB L 328 van 21.12.2018, blz. 1).

30 Verordening (EU) 2018/1999 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
11 december 2018 inzake de governance 
van de energie-unie en van de klimaatactie 
(PB L 328 van 21.12.2018, blz. 1).

31 COM/2020/493 final. 31 COM/2020/493 final.

Or. en

Amendement 215
Aurélia Beigneux, Joëlle Mélin, Annika Bruna, Catherine Griset

Voorstel voor een besluit
Overweging 14
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Bij de beoordeling van de 
vooruitgang bij de verwezenlijking van de 
prioritaire doelstellingen van het 8e MAP 
moet rekening worden gehouden met de 
meest recentste ontwikkelingen op het 
gebied van de beschikbaarheid en 
relevantie van gegevens en indicatoren. De 
beoordeling moet in overeenstemming zijn 
met en mag geen afbreuk doen aan 
monitoring- of governance-instrumenten 
die betrekking hebben op specifiekere 
aspecten van het milieu- en klimaatbeleid, 
zoals met name Verordening (EG) 
nr. 1999/2018 van het Europees Parlement 
en de Raad30, de evaluatie van de 
uitvoering van het milieubeleid of 
monitoringinstrumenten met betrekking tot 
de circulaire economie, het tot nul 
terugbrengen van vervuiling, 
biodiversiteit, lucht, water, bodem, 
afvalstoffen of ander milieubeleid. Samen 
met andere instrumenten die in het kader 
van het Europees Semester worden 
gebruikt, het SDG-monitoringverslag van 
Eurostat en het strategisch prognoseverslag 
van de Commissie31, moet de beoordeling 
deel uitmaken van een samenhangende, 
onderling verbonden reeks monitoring- en 
governance-instrumenten.

(14) Bij de beoordeling van de 
vooruitgang bij de verwezenlijking van de 
prioritaire doelstellingen van het 8e MAP 
moet rekening worden gehouden met de 
recentste ontwikkelingen op het gebied van 
de beschikbaarheid en relevantie van 
gegevens en indicatoren. De beoordeling 
moet in overeenstemming zijn met en mag 
geen afbreuk doen aan monitoring- of 
governance-instrumenten die betrekking 
hebben op specifiekere aspecten van het 
milieu- en klimaatbeleid, zoals met name 
Verordening (EG) nr. 1999/2018 van het 
Europees Parlement en de Raad30, de 
evaluatie van de uitvoering van het 
milieubeleid of monitoringinstrumenten 
met betrekking tot de circulaire economie, 
waarbij moet worden getracht giftige 
stoffen zo veel mogelijk te beperken, de 
tenuitvoerlegging van technische en 
logistieke maatregelen om te proberen de 
vervuiling tot nul terug te brengen, 
biodiversiteit, lucht, water, bodem, 
afvalstoffen of ander milieubeleid. Samen 
met andere instrumenten die in het kader 
van het Europees Semester worden 
gebruikt, het SDG-monitoringverslag van 
Eurostat en het strategisch prognoseverslag 
van de Commissie31, moet de beoordeling 
deel uitmaken van een samenhangende, 
onderling verbonden reeks monitoring- en 
governance-instrumenten.

__________________ __________________
30 Verordening (EU) 2018/1999 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
11 december 2018 inzake de governance 
van de energie-unie en van de klimaatactie 
(PB L 328 van 21.12.2018, blz. 1).

30 Verordening (EU) 2018/1999 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
11 december 2018 inzake de governance 
van de energie-unie en van de klimaatactie 
(PB L 328 van 21.12.2018, blz. 1).

31 COM(2020) 493 final. 31 COM(2020) 493 final.

Or. fr
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Amendement 216
Demetris Papadakis, Maria Arena, Nikos Androulakis, Simona Bonafè, Günther Sidl, 
César Luena, Sara Cerdas, Christel Schaldemose, Javi López, Jytte Guteland

Voorstel voor een besluit
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Bij de beoordeling van de 
vooruitgang bij de verwezenlijking van de 
prioritaire doelstellingen van het 8e MAP 
moet rekening worden gehouden met de 
meest recentste ontwikkelingen op het 
gebied van de beschikbaarheid en 
relevantie van gegevens en indicatoren. De 
beoordeling moet in overeenstemming zijn 
met en mag geen afbreuk doen aan 
monitoring- of governance-instrumenten 
die betrekking hebben op specifiekere 
aspecten van het milieu- en klimaatbeleid, 
zoals met name Verordening (EG) 
nr. 1999/2018 van het Europees Parlement 
en de Raad30, de evaluatie van de 
uitvoering van het milieubeleid of 
monitoringinstrumenten met betrekking tot 
de circulaire economie, het tot nul 
terugbrengen van vervuiling, biodiversiteit, 
lucht, water, bodem, afvalstoffen of ander 
milieubeleid. Samen met andere 
instrumenten die in het kader van het 
Europees Semester worden gebruikt, het 
SDG-monitoringverslag van Eurostat en 
het strategisch prognoseverslag van de 
Commissie31, moet de beoordeling deel 
uitmaken van een samenhangende, 
onderling verbonden reeks monitoring- en 
governance-instrumenten.

(14) Bij de beoordeling van de 
vooruitgang bij de verwezenlijking van de 
prioritaire doelstellingen van het 8e MAP 
moet rekening worden gehouden met de 
recentste ontwikkelingen op het gebied van 
de beschikbaarheid en relevantie van 
gegevens en indicatoren. De beoordeling 
moet in overeenstemming zijn met en mag 
geen afbreuk doen aan monitoring- of 
governance-instrumenten die betrekking 
hebben op specifiekere aspecten van het 
milieu- en klimaatbeleid, zoals met name 
Verordening (EG) nr. 1999/2018 van het 
Europees Parlement en de Raad30, de 
evaluatie van de uitvoering van het 
milieubeleid of monitoringinstrumenten 
met betrekking tot de circulaire economie, 
het tot nul terugbrengen van vervuiling, 
biodiversiteit, lucht, water, bodem, 
afvalstoffen of ander milieubeleid, en met 
betrekking tot industriële beleidslijnen. 
Samen met andere instrumenten die in het 
kader van het Europees Semester worden 
gebruikt, het SDG-monitoringverslag van 
Eurostat en het strategisch prognoseverslag 
van de Commissie31, moet de beoordeling 
deel uitmaken van een bredere en 
samenhangende, onderling verbonden 
reeks monitoring- en governance-
instrumenten, die ook sociale en 
economische factoren bestrijken.

__________________ __________________
30 Verordening (EU) 2018/1999 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
11 december 2018 inzake de governance 
van de energie-unie en van de klimaatactie 
(PB L 328 van 21.12.2018, blz. 1).

30 Verordening (EU) 2018/1999 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
11 december 2018 inzake de governance 
van de energie-unie en van de klimaatactie 
(PB L 328 van 21.12.2018, blz. 1).

31 COM/2020/493 final. 31 COM/2020/493 final.
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Or. en

Amendement 217
Antoni Comín i Oliveres

Voorstel voor een besluit
Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) Er is sprake van een steeds 
grotere hoeveelheid kennis en lopende 
werkzaamheden in het 
Gemeenschappelijk Centrum voor 
onderzoek van de Commissie, het 
Europees Milieuagentschap en andere 
organisaties over het begrip “de grenzen 
van de planeet” (bv. zoetwaterverbruik, 
verandering in landgebruik, verzuring 
van de oceanen) en de 
consumptievoetafdruk van de Unie. 
Vooruitgang op dit gebied is belangrijk 
om beleidsmakers te informeren en om 
het mogelijk te maken structurele 
uitdagingen in kaart te brengen. Het is 
ook belangrijk de internationale gevolgen 
van Uniebeleid en -overeenkomsten in 
kaart te brengen, zeker voor het milieu en 
het welzijn van ontwikkelingslanden, 
teneinde synergieën tussen verbeteringen 
van het milieu in de Unie en in derde en 
minder ontwikkelde landen te vinden.

Or. en

Amendement 218
Catherine Chabaud, Pascal Canfin, Martin Hojsík, María Soraya Rodríguez Ramos, 
Véronique Trillet-Lenoir

Voorstel voor een besluit
Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) De kennis over mariene 
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hulpbronnen laat te wensen over en moet 
dus worden uitgebreid. Biologische en 
minerale rijkdommen in de oceanen 
moeten absoluut bewaard blijven, anders 
worden die rijkdommen, waaronder die op 
volle zee, misschien ook getroffen. De 
Unie moet zich bij de internationale VN-
onderhandelingen over de mariene 
biodiversiteit die de grenzen van nationale 
rechtsgebieden overschrijdt sterk maken 
voor een ambitieus governancemodel. De 
Unie moet de oceanen als een 
gemeenschappelijke natuurlijke rijkdom 
erkennen en een nieuwe visie formuleren 
waarin individuele en collectieve 
verantwoordelijkheden boven de 
beginselen van het zeerecht, vrijheid en 
soevereine rechten staan en aldus de 
instandhouding daarvan waarborgen.　

Or. en

Amendement 219
Aurélia Beigneux, Joëlle Mélin, Annika Bruna, Catherine Griset

Voorstel voor een besluit
Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) Er is sprake van een steeds 
grotere hoeveelheid kennis en lopende 
werkzaamheden in het 
Gemeenschappelijk Centrum voor 
onderzoek van de Commissie, het 
Europees Milieuagentschap en andere 
organisaties over het begrip “de grenzen 
van de planeet” (bijv. zoetwaterverbruik, 
verandering in landgebruik, verzuring 
van de oceanen) en de 
consumptievoetafdruk van de Unie. 
Vooruitgang op dit gebied is belangrijk 
om beleidsmakers en belanghebbenden te 
informeren en om het mogelijk te maken 
structurele uitdagingen in kaart te 
brengen.
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Or. fr

Amendement 220
Grace O’Sullivan

Voorstel voor een besluit
Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) De SDSN-methodiek 
(Sustainable Development Solutions 
Network), die in 2019 door het 
Gemeenschappelijk Centrum voor 
onderzoek van de Unie is gecontroleerd 
en goedgekeurd, houdt in dat de 
vooruitgang bij de verwezenlijking van de 
SDG’s wordt gemeten op basis van de 
“afstand tot het streefdoel” (dat wil 
zeggen hoe ver een land of regio nog 
verwijderd is van het bereiken van een 
streefdoel). Deze “afstand tot het 
streefdoel”-benadering moet worden 
toegepast op de indicatoren aan de hand 
waarvan de vooruitgang bij de 
verwezenlijking van de prioritaire 
doelstellingen van het 8e MAP wordt 
gemonitord.

Or. en

Amendement 221
Demetris Papadakis, Maria Arena, Nikos Androulakis, Simona Bonafè, Günther Sidl, 
César Luena, Sara Cerdas, Christel Schaldemose, Javi López, Jytte Guteland

Voorstel voor een besluit
Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) Het 8e MAP moet worden 
aangevuld met instrumenten om een 
betere uitvoering van de milieuwetgeving 
van de Unie te waarborgen. Dit is cruciaal 
gezien het hoge aantal overtredingen en 
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andere indicaties van niet-naleving van de 
milieuregels.

Or. en

Amendement 222
Anna Zalewska

Voorstel voor een besluit
Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) Beoordelingen van de 
vooruitgang moeten transparant zijn en 
gemakkelijk toegankelijk zijn. Problemen 
die verband houden met de monitoring en 
rapportages worden momenteel op minder 
geharmoniseerde wijze aangepakt, onder 
andere ten gevolge van het grote aantal 
gebruikte monitoringinstrumenten. De 
vaststelling van een betrouwbare kalender 
en termijnen voor alle rapportage- en 
monitoringmechanismen op het gebied 
van klimaat en milieu is essentieel voor 
transparante besluitvorming.

Or. pl

Amendement 223
Grace O’Sullivan

Voorstel voor een besluit
Overweging 14 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 ter) De notie van 
“implementatiemiddelen” zoals 
gedefinieerd in de actieagenda van Addis 
Abeba (AAAA) inzake 
ontwikkelingsfinanciering en de 
Agenda 2030 voor duurzame 
ontwikkeling, staat voor een reeks 
onderling afhankelijke financiële 
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middelen, de ontwikkeling en overdracht 
van technologie, capaciteitsopbouw, 
inclusieve en billijke globalisering en 
handel, regionale integratie en een 
geschikte omgeving voor de uitvoering 
van de Agenda 20301 bis. In SDG17 komt 
deze notie ook voor: “Versterk de 
implementatiemiddelen en revitaliseer het 
wereldwijd partnerschap voor duurzame 
ontwikkeling”. Dit concept kan aan de 
situatie in de EU en de lidstaten worden 
aangepast, ook binnen het kader van de 
Europese Green Deal. Aan de hand 
hiervan kan ook worden bekeken hoe 
groot de kans is dat de prioritaire 
doelstellingen van het 8e MAP voor 2030 
en 2050 worden bereikt, namelijk door te 
bekijken of de implementatiemiddelen 
toereikend zijn. Indicatoren die voor het 
meten van de implementatiemiddelen voor 
het 8e MAP kunnen worden gebruikt, zijn 
bijvoorbeeld verwijzingen naar de 
prioritaire doelstellingen van het 8e MAP 
in de wetgeving van de lidstaten en/of het 
bestaan van een coördinatiemechanisme 
voor de Europese Green Deal in de 
lidstaten; het gebruik van 
implementatiescoreborden van Green 
Deal-initiatieven en/of van de prioritaire 
doelstellingen van het 8e MAP door de 
lidstaten; mainstreaming van klimaat en 
biodiversiteit in de begroting van 
lidstaten; inkomsten uit milieubelastingen 
als percentage van de totale 
belastinginkomsten; de mate waarin 
subsidies voor fossiele brandstoffen of 
andere milieuonvriendelijke zaken zijn 
gesignaleerd, zijn afgeschaft en voor een 
ander doel zijn ingezet; 
overheidsfinanciering voor de 
rechtvaardige transitie; O&O-uitgaven 
voor duurzaamheid en groene 
aanbestedingen als percentage van het 
totale aantal aanbestedingen. Deze 
indicatoren voor implementatiemiddelen 
dienen ter aanvulling op de reeks 
indicatoren die is ontwikkeld om de 
vooruitgang bij de verwezenlijking van de 
prioritaire doelstellingen zelf te 
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monitoren.
__________________
1 bis 
https://www.un.org/development/desa/cap
acity-development/what-we-do/areas-of-
work/means-of-implementation/

Or. en

Motivering

Deze nieuwe overweging sluit aan op het derde streepje van amendement 72 in het 
ontwerpverslag. Daarin wordt aangegeven dat bij de monitoring van het 8e MAP ook naar de 
implementatiemiddelen moet worden gekeken.

Amendement 224
Margarita de la Pisa Carrión

Voorstel voor een besluit
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) De Commissie, het EEA en andere 
relevante agentschappen moeten toegang 
hebben tot de door de lidstaten in 
overeenstemming met de toepasselijke 
rechtshandelingen van de Unie verstrekte 
gegevens en indicatoren en deze kunnen 
gebruiken. Daarnaast moet worden 
gebruikgemaakt van andere 
gegevensbronnen, zoals satellietgegevens 
en verwerkte informatie van het Europees 
programma voor monitoring van de aarde 
(Copernicus), het Europees 
Bosbrandinformatiesysteem en het 
Europees waarschuwingssysteem voor 
overstromingen, of gegevensplatforms 
zoals het Europees marien observatie- en 
datanetwerk of het Informatieplatform voor 
chemische monitoring. Dankzij de 
toepassing van moderne digitale 
instrumenten en kunstmatige intelligentie 
kunnen de gegevens op doeltreffende wijze 
worden beheerd en geanalyseerd en 
bijgevolg de administratieve lasten worden 

(15) De Commissie, het EEA en andere 
relevante agentschappen moeten toegang 
hebben tot de door de lidstaten in 
overeenstemming met de toepasselijke 
rechtshandelingen van de Unie verstrekte 
gegevens en indicatoren en deze kunnen 
gebruiken. Daarnaast moet worden 
gebruikgemaakt van andere 
gegevensbronnen, zoals satellietgegevens 
en verwerkte informatie van het Europees 
programma voor monitoring van de aarde 
(Copernicus), het Europees 
Bosbrandinformatiesysteem, het 
geografisch informatiesysteem voor 
landbouwpercelen en het Europees 
waarschuwingssysteem voor 
overstromingen, of gegevensplatforms 
zoals het Europees marien observatie- en 
datanetwerk of het Informatieplatform voor 
chemische monitoring. Dankzij de 
toepassing van moderne digitale 
instrumenten en kunstmatige intelligentie 
kunnen de gegevens op doeltreffende wijze 
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verminderd en de tijdigheid en kwaliteit 
worden vergroot.

worden beheerd en geanalyseerd, wat zou 
moeten helpen de administratieve lasten te 
verminderen en de tijdigheid en kwaliteit 
te vergroten.

Or. es

Amendement 225
Anna Zalewska

Voorstel voor een besluit
Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) Alle aandacht richten op 
het actualiseren van de indicatoren en de 
doelstellingen zal niet voldoende zijn om 
de doelstellingen voorzien in het 8e MAP 
te bereiken. Voor de daadwerkelijke 
verwezenlijking daarvan is aanvullende 
steun nodig.

Or. pl

Amendement 226
Anna Zalewska

Voorstel voor een besluit
Overweging 15 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 ter) De effectbeoordelingen van 
de Commissie vormen de basis voor het 
starten van de wetgevingsprocedure en 
moeten derhalve gebaseerd zijn op een 
gedegen voorafgaande analyse. Er kan 
geen besluit worden genomen als de 
effectbeoordeling van de Commissie niet 
gedetailleerd genoeg is of wordt 
uitgevoerd op basis van een eenzijdig, 
vooropgesteld doel.

Or. pl
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Amendement 227
Anna Zalewska

Voorstel voor een besluit
Overweging 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 bis) De steun van de Commissie 
aan lidstaten is essentieel voor de 
uitvoering van beleidsmaatregelen en 
programma’s op het gebied van milieu- en 
klimaatbescherming, en moet worden 
afgestemd op en geschikt zijn voor de 
ambitieuze doelstellingen die bij elk van 
de initiatieven van de Europese Green 
Deal zijn vastgesteld. De geplande steun is 
momenteel niet toereikend om de 
ambitieuze doelstellingen voorzien in de 
Europese Green Deal te verwezenlijken.

Or. pl

Amendement 228
Anna Zalewska

Voorstel voor een besluit
Overweging 16 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 ter) Het moet worden 
benadrukt dat de effectbeoordeling die 
vergezeld ging van de mededeling van de 
Commissie van 17 september 2020 over de 
verhoging van de reductiedoelstellingen 
voor broeikasgasemissies van 40 % naar 
55 % voor 2030, getiteld “Een 
ambitieuzere klimaatdoelstelling voor 
Europa voor 2030: investeren in een 
klimaatneutrale toekomst voor ons 
allemaal”, laat zien dat hiervoor een 
jaarlijkse investering van 
438 miljard EUR benodigd is.
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Or. pl

Amendement 229
Anna Zalewska

Voorstel voor een besluit
Overweging 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 bis) Er moet een tussentijdse 
evaluatie plaatsvinden op basis van de 
voornaamste bevindingen van het 
recentste verslag van het Europees 
Milieuagentschap, waarin de gebieden 
worden vastgesteld waar verdere actie het 
meest dringend en noodzakelijk is.

Or. pl

Amendement 230
Agnès Evren, Pernille Weiss, Radan Kanev, Edina Tóth, Nathalie Colin-Oesterlé, Sirpa 
Pietikäinen, Roberta Metsola, Christophe Hansen

Voorstel voor een besluit
Overweging 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 bis) Aangezien de mededeling 
van de Commissie over de Europese 
Green Deal reeds een routekaart omvat 
met de belangrijkste milieumaatregelen 
tijdens het mandaat van de zittende 
Commissie, worden in het 8e MAP 
uitzonderlijk geen maatregelen vastgesteld 
voor de verwezenlijking van de prioritaire 
doelstellingen ervan tegen 2025. Om de 
vooruitgang van het 8e MAP te 
beoordelen en de prioriteiten van de 
volgende Commissie te sturen, moet 
uiterlijk 31 maart 2024 een tussentijdse 
evaluatie zijn uitgevoerd. Daarbij moet 
rekening worden gehouden met de 
voornaamste bevindingen van het verslag 
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van het Europees Milieuagentschap over 
de toestand van het milieu. Deze 
tussentijdse evaluatie moet zo nodig 
worden opgevolgd met een 
wetgevingsvoorstel tot wijziging van het 
8e MAP. De nieuwe Commissie die 
aantreedt na de verkiezingen voor het 
Europees Parlement in 2024 moet een 
verslag uitbrengen met de milieu- en 
klimaatprioriteiten waarvoor zij binnen 
haar mandaat actie wil ondernemen, 
alsook over de manier waarop deze actie 
de volledige verwezenlijking van de 
prioritaire doelstellingen van het 8e MAP 
moet waarborgen in het kader van de in 
de tussentijdse evaluatie geschetste 
vooruitgang.

Or. en

Amendement 231
Antoni Comín i Oliveres

Voorstel voor een besluit
Overweging 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 bis) Hoewel het monitoren van 
de vooruitgang met betrekking tot de 
prioritaire doelstellingen van het 8e MAP 
in eerste instantie zal plaatsvinden aan de 
hand van bestaande indicatoren, moet er 
een manier worden gevonden om deze 
vooruitgang te meten waarbij 
tegelijkertijd de vooruitgang ten aanzien 
van de structurele transformatie kan 
worden gemeten en hier rekening mee 
kan worden gehouden. Een dergelijk 
monitoringkader zou onder meer 
gebaseerd moeten zijn op de effecten van 
terugkoppeling, omslagpunten, 
incoherent beleid, de mondiale gevolgen 
buiten de grenzen van de Unie en de 
gevolgen van systeemafhankelijkheid. De 
tussentijdse evaluatie van het 8e MAP 
moet onder meer een beoordeling 
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omvatten van de vooruitgang die is 
geboekt ten aanzien van de ontwikkeling 
van een dergelijk monitoringkader, 
teneinde dit kader in te kunnen zetten 
voor het 8e MAP voor de periode 2025-
2030.

Or. en

Amendement 232
Agnès Evren, Dan-Ştefan Motreanu, Pernille Weiss, Inese Vaidere, Radan Kanev, Edina 
Tóth, Nathalie Colin-Oesterlé, Sirpa Pietikäinen, Roberta Metsola, Christophe Hansen

Voorstel voor een besluit
Overweging 17 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 ter) De vooruitgang bij de 
verwezenlijking van de prioritaire 
doelstellingen van het 8e MAP moet 
worden gemonitord in synergie met wat al 
voorhanden is, zodat de administratieve 
last wordt beperkt. Het monitoringkader 
moet op een beperkt aantal indicatoren 
berusten om adequate politieke 
richtsnoeren mogelijk te maken. Verder 
moet het gebaseerd zijn op bestaande 
gegevens, bijvoorbeeld van het Europees 
Milieuagentschap.

Or. en

Amendement 233
Demetris Papadakis, Maria Arena, Nikos Androulakis, Simona Bonafè, Günther Sidl, 
Rovana Plumb, César Luena, Sara Cerdas, Christel Schaldemose, Javi López, Jytte 
Guteland

Voorstel voor een besluit
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) De Commissie moet in 2029 het 
8e MAP evalueren in het licht van de 

(18) De Commissie moet in 2024 het 
8e MAP evalueren in het licht van de 
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veranderende beleidsdoelstellingen en de 
geboekte vooruitgang.

veranderende beleidsdoelstellingen en de 
geboekte vooruitgang. Vervolgens moeten 
alle nodige maatregelen worden genomen 
om de verwezenlijking van de 
doelstellingen van het 8e MAP te 
verzekeren. Uiterlijk in 2029, maar vroeg 
genoeg om de resultaten in het 9e MAP te 
verwerken, moet een eindevaluatie van 
het 8e MAP worden uitgevoerd. De 
Commissie moet ruim voor de 
inwerkingtredingsdatum van 1 januari 
2031 een wetgevingsvoorstel voor het 
9e MAP presenteren.

Or. en

Amendement 234
Agnès Evren, Dan-Ştefan Motreanu, Pernille Weiss, Inese Vaidere, Radan Kanev, Edina 
Tóth, Nathalie Colin-Oesterlé, Sirpa Pietikäinen, Roberta Metsola, Christophe Hansen

Voorstel voor een besluit
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) De Commissie moet in 2029 het 
8e MAP evalueren in het licht van de 
veranderende beleidsdoelstellingen en de 
geboekte vooruitgang.

(18) De Commissie moet in 2029 het 
8e MAP evalueren in het licht van de 
veranderende beleidsdoelstellingen en de 
geboekte vooruitgang. De Commissie moet 
een verslag indienen bij het Europees 
Parlement en de Europese Raad met de 
bevindingen van die evaluatie en, in 
voorkomend geval, een wetgevingsvoorstel 
voor het volgende milieuactieprogramma. 
Een dergelijk wetgevingsvoorstel moet op 
tijd worden ingediend om een 
onderbreking tussen het 8e en het 
9e MAP te voorkomen.

Or. en

Amendement 235
Michal Wiezik
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Voorstel voor een besluit
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) De Commissie moet in 2029 het 
8e MAP evalueren in het licht van de 
veranderende beleidsdoelstellingen en de 
geboekte vooruitgang.

(18) De Commissie moet in het licht van 
de veranderende beleidsdoelstellingen en 
de geboekte vooruitgang in 2025 een 
tussentijdse evaluatie van het 8e MAP 
uitvoeren en het 8e MAP in 2029 in de 
aanloop naar het 9e MAP evalueren. In 
de tussentijdse evaluatie zal met name 
worden aangeduid in welke sectoren het 
afschaffen van subsidies die schadelijk 
zijn voor het milieu nog niet volledig is 
gerealiseerd en zullen dringende 
maatregelen worden voorgesteld voor de 
afschaffing ervan tegen uiterlijk 2029, om 
de reeds in het 7e MAP vastgestelde 
faciliterende voorwaarde eindelijk tot 
stand te brengen.

Or. en

Amendement 236
Mick Wallace, Clare Daly, João Ferreira

Voorstel voor een besluit
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) De Commissie moet in 2029 het 
8e MAP evalueren in het licht van de 
veranderende beleidsdoelstellingen en de 
geboekte vooruitgang.

(18) De Commissie moet het 8e MAP in 
het licht van de veranderende 
beleidsdoelstellingen, de geboekte 
vooruitgang en de veranderende gevolgen 
voor toekomstige generaties vóór 2029 
uitvoerig evalueren. Zo is er een nuttige 
beoordeling beschikbaar voordat het 
volgende MAP wordt aangenomen.

Or. en

Amendement 237
Anna Zalewska
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Voorstel voor een besluit
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) De Commissie moet in 2029 het 
8e MAP evalueren in het licht van de 
veranderende beleidsdoelstellingen en de 
geboekte vooruitgang.

(18) De Commissie moet in 2029 het 
8e MAP evalueren in het licht van de 
veranderende beleidsdoelstellingen en de 
geboekte vooruitgang. Het voorstel voor 
een 9e MAP moet op tijd worden 
ingediend teneinde een onderbreking 
tussen het 8e en het 9e MAP te 
voorkomen.

Or. pl

Amendement 238
Agnès Evren, Dan-Ştefan Motreanu, Pernille Weiss, Inese Vaidere, Radan Kanev, Edina 
Tóth, Nathalie Colin-Oesterlé, Sirpa Pietikäinen, Roberta Metsola

Voorstel voor een besluit
Overweging 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18 bis) Overeenkomstig artikel 191 
VWEU streeft de Unie in haar 
milieubeleid naar een hoog niveau van 
bescherming, rekening houdend met de 
uiteenlopende situaties in de verschillende 
regio’s van de Unie, en berust haar beleid 
op het voorzorgsbeginsel en het beginsel 
van preventief handelen, het beginsel dat 
milieuaantastingen bij voorrang aan de 
bron moeten worden bestreden en het 
beginsel dat de vervuiler betaalt.

Or. en

Amendement 239
Antoni Comín i Oliveres

Voorstel voor een besluit
Overweging 18 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18 bis) Ingevolge artikel 191 van 
het Verdrag betreffende de werking van 
de Europese Unie (VWEU) streeft de Unie 
in haar milieubeleid naar een hoog 
niveau van bescherming en berust dit 
beleid op het voorzorgsbeginsel, het 
beginsel van preventief handelen, het 
beginsel dat milieuschade bij voorkeur 
aan de bron moet worden hersteld, het 
beginsel dat de vervuiler betaalt en het 
uitgangspunt dat de verantwoordelijkheid 
voor het behoud van de natuur wereldwijd 
wordt gedeeld.

Or. en

Amendement 240
Mick Wallace, Clare Daly, João Ferreira

Voorstel voor een besluit
Overweging 19 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19 bis) Het mondiale bbp is 
momenteel slecht verdeeld en wordt slecht 
benut, terwijl het totale mondiale bbp al 
ruimschoots boven het niveau ligt dat als 
een heel hoog peil van menselijke 
ontwikkeling voor iedereen wordt 
beschouwd. Desondanks leeft 10 % van de 
wereldbevolking in extreme armoede, 
zonder toegang tot basisrechten, terwijl de 
rijkste 5 % van de wereld 46 % van het 
totale mondiale bbp uitmaakt. In de 
wereld bestaan ontoelaatbare ontberingen 
en ontoelaatbare excessen met een 
enorme ecologische impact voor de 
laatste, afhankelijk van de 
onderontwikkeling van de arme mensen 
in de wereld. Ontgroeiing betekent niet 
dat het bbp omlaag moet, maar dat het 
excessieve gebruik en verbruik van 
hulpbronnen en energie moet worden 
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teruggeschroefd. Tegelijkertijd moeten het 
welzijn van de mens en de 
maatschappelijke opbrengsten worden 
verbeterd. Alleen onnodige en destructieve 
sectoren moeten worden afgeschaald. 
Ontwikkeling voor iedereen en ecologisch 
herstel kunnen hand in hand gaan, maar 
dat hangt volledig af van een nieuwe 
invulling van het beleid.

Or. en

Amendement 241
Mick Wallace, Clare Daly, João Ferreira

Voorstel voor een besluit
Overweging 19 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19 ter) Ontwikkeling en bbp zijn 
geen synoniemen van elkaar. Duurzame 
ontwikkeling berust bovenal op een 
gezond milieu, waarvan de 
maatschappelijke en economische 
subfactoren weer afhankelijk zijn. De 
eindigheid van het milieu, die erop 
neerkomt dat we slechts binnen een 
bepaalde ruimte kunnen leven zonder dat 
de rechten van toekomstige generaties in 
het geding komen, moet onverkort in het 
economische model worden opgenomen.

Or. en

Amendement 242
Mick Wallace, Clare Daly

Voorstel voor een besluit
Overweging 19 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19 quater) Het is cruciaal dat 
toekomstige generaties dezelfde rechten 
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als de mensen van nu kunnen genieten, 
anders loopt hun toekomst gevaar. Het 8e 
MAP en de uitvoering daarvan moeten in 
het teken staan van intergenerationele 
rechtvaardigheid en bij alle 
beleidsvorming moet een 
langetermijnvisie volledig worden 
geïntegreerd, waarbij rekening wordt 
gehouden met de rechten van toekomstige 
generaties. Met name effectbeoordelingen 
moeten uitwijzen welke gevolgen het al 
dan niet treffen van maatregelen voor 
toekomstige generaties heeft. Bij het 
beoordelen van de kosteneffectiviteit moet 
over een lange termijn naar de kosten 
versus de voordelen worden gekeken, 
zodat toekomstige generaties niet worden 
opgezadeld met hoge ecologische, sociale 
en economische kosten.

Or. en

Amendement 243
Mick Wallace, Clare Daly, João Ferreira

Voorstel voor een besluit
Overweging 19 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19 quinquies)Het 8e MAP moet een 
kader vormen waarin coherentie en 
samenhang op alle EU-beleidsterreinen 
wordt verzekerd en waarin alle 
inconsistenties ten opzichte van de 
doelstellingen van dit MAP worden 
aangepakt.

Or. en

Amendement 244
Mick Wallace, Clare Daly

Voorstel voor een besluit
Overweging 19 sexies (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19 sexies) Het bbp is volslagen 
irrelevant voor het welzijn van de mens. 
Het was ook nooit bedoeld als vervanger 
daarvoor. Tussen het bbp en 
maatschappelijke opbrengsten bestaat 
geen oorzakelijk verband. Wat belangrijk 
is voor het menselijk welzijn is de 
voorziening, dat wil zeggen dat mensen 
toegang hebben tot die hulpbronnen die 
zij nodig hebben voor een bloeiend leven. 
Het bbp neemt alleen de marktwaarde van 
goederen in aanmerking en laat de 
voorziening met het oog op een bloeiend 
leven veelal buiten beschouwing. Daarom 
moeten maatschappelijke opbrengsten het 
directe doel zijn, niet groei volgens het 
bbp. Wat centraal moet staan, zijn 
universele openbare voorzieningen, 
bevredigend werk, democratie en eerlijke 
inkomensverdeling.

Or. en

Amendement 245
Mick Wallace, Clare Daly, João Ferreira

Voorstel voor een besluit
Overweging 19 septies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19 septies) Groene groei, duurzame 
groei of elke andere variatie op groei van 
het bbp komt op hetzelfde neer als 
conventionele groei van het bbp, en gaat 
bijgevolg gepaard met dezelfde 
problemen. Het gebruik van hulpbronnen 
stijgt in absolute zin nog steeds met het 
bbp mee, ook als dit duurzame of groene 
groei wordt genoemd.

Or. en
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Amendement 246
Agnès Evren, Pernille Weiss, Radan Kanev, Edina Tóth, Nathalie Colin-Oesterlé, Sirpa 
Pietikäinen, Roberta Metsola, Christophe Hansen

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Dit besluit bevat een algemeen 
milieuactieprogramma voor de periode tot 
en met 31 december 2030 (“8e MAP”). In 
dat actieprogramma worden de prioritaire 
doelstellingen, de faciliterende 
voorwaarden voor de verwezenlijking 
ervan en een kader om te meten of de Unie 
en haar lidstaten op koers liggen om deze 
prioritaire doelstellingen te behalen, 
vastgesteld.

1. Dit besluit bevat een algemeen 
milieuactieprogramma voor de periode tot 
en met 31 december 2030 (het “8e 
milieuactieprogramma” of “8e MAP”). In 
dat actieprogramma worden de prioritaire 
doelstellingen, de faciliterende 
voorwaarden, de coördinatie van de 
daaraan verwante maatregelen voor de 
verwezenlijking ervan en een kader om te 
meten of de Unie en haar lidstaten op koers 
liggen om deze prioritaire doelstellingen te 
behalen, vastgesteld.

Or. en

Amendement 247
Silvia Modig

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Dit besluit bevat een algemeen 
milieuactieprogramma voor de periode tot 
en met 31 december 2030 (“8e MAP”). In 
dat actieprogramma worden de prioritaire 
doelstellingen, de faciliterende 
voorwaarden voor de verwezenlijking 
ervan en een kader om te meten of de Unie 
en haar lidstaten op koers liggen om deze 
prioritaire doelstellingen te behalen, 
vastgesteld.

1. Dit besluit bevat een juridisch 
bindend algemeen milieuactieprogramma 
voor de periode tot en met 31 december 
2030 (“8e MAP”). In dat actieprogramma 
worden de prioritaire doelstellingen, de 
faciliterende voorwaarden en de daaraan 
verwante maatregelen voor de 
verwezenlijking ervan en een kader om te 
meten of de Unie en haar lidstaten op koers 
liggen om deze prioritaire doelstellingen te 
behalen, vastgesteld.

Or. en
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Motivering

Aanvulling op het amendement van rapporteur en lid van het Europees Parlement O’Sullivan. 
De doelstellingen van het 8e MAP hebben alleen kans van slagen als ze juridisch bindend 
zijn, net als bij het 7e MAP.

Amendement 248
João Ferreira, Mick Wallace

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Dit besluit bevat een algemeen 
milieuactieprogramma voor de periode tot 
en met 31 december 2030 (“8e MAP”). In 
dat actieprogramma worden de prioritaire 
doelstellingen, de faciliterende 
voorwaarden voor de verwezenlijking 
ervan en een kader om te meten of de Unie 
en haar lidstaten op koers liggen om deze 
prioritaire doelstellingen te behalen, 
vastgesteld.

1. Dit besluit bevat een juridisch 
bindend algemeen milieuactieprogramma 
voor de periode tot en met 31 december 
2030 (“8e MAP”). In dat actieprogramma 
worden de prioritaire doelstellingen, de 
noodzakelijke acties voor de 
verwezenlijking ervan en een kader om te 
meten of de Unie en haar lidstaten op koers 
liggen om deze prioritaire doelstellingen te 
behalen, vastgesteld.

Or. pt

Amendement 249
Demetris Papadakis, Maria Arena, Nikos Androulakis, Simona Bonafè, Günther Sidl, 
Rovana Plumb, César Luena, Sara Cerdas, Christel Schaldemose, Javi López, Jytte 
Guteland

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Dit besluit bevat een algemeen 
milieuactieprogramma voor de periode tot 
en met 31 december 2030 (“8e MAP”). In 
dat actieprogramma worden de prioritaire 
doelstellingen, de faciliterende 
voorwaarden voor de verwezenlijking 
ervan en een kader om te meten of de Unie 
en haar lidstaten op koers liggen om deze 

1. Dit besluit bevat een algemeen 
milieuactieprogramma voor de periode tot 
en met 31 december 2030 (“8e MAP”). In 
dat actieprogramma worden de prioritaire 
doelstellingen, de faciliterende 
voorwaarden voor de verwezenlijking 
ervan en een kader om te meten of en te 
verzekeren dat de Unie en haar lidstaten op 
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prioritaire doelstellingen te behalen, 
vastgesteld.

koers liggen om deze prioritaire 
doelstellingen te behalen, vastgesteld.

Or. en

Amendement 250
Michal Wiezik

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Dit besluit bevat een algemeen 
milieuactieprogramma voor de periode tot 
en met 31 december 2030 (“8e MAP”). In 
dat actieprogramma worden de prioritaire 
doelstellingen, de faciliterende 
voorwaarden voor de verwezenlijking 
ervan en een kader om te meten of de Unie 
en haar lidstaten op koers liggen om deze 
prioritaire doelstellingen te behalen, 
vastgesteld.

1. Dit besluit bevat een algemeen 
milieuactieprogramma voor de periode tot 
en met 31 december 2030 (“8e MAP”). In 
dat actieprogramma worden de prioritaire 
doelstellingen, maatregelen en de 
faciliterende voorwaarden voor de 
verwezenlijking ervan en een kader om te 
meten of de Unie en haar lidstaten op koers 
liggen om deze prioritaire doelstellingen te 
behalen, vastgesteld.

Or. en

Amendement 251
Tudor Ciuhodaru

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Dit besluit bevat een algemeen 
milieuactieprogramma voor de periode tot 
en met 31 december 2030 (“8e MAP”). In 
dat actieprogramma worden de prioritaire 
doelstellingen, de faciliterende 
voorwaarden voor de verwezenlijking 
ervan en een kader om te meten of de Unie 
en haar lidstaten op koers liggen om deze 
prioritaire doelstellingen te behalen, 
vastgesteld.

1. Dit besluit bevat een algemeen 
milieuactieprogramma voor de periode tot 
en met 31 december 2030 (“8e MAP”). In 
dat actieprogramma worden de prioritaire 
doelstellingen, de faciliterende 
voorwaarden voor de verwezenlijking 
ervan en een kader om te meten en vast te 
stellen of de Unie en haar lidstaten op 
koers liggen om deze prioritaire 
doelstellingen te behalen, vastgesteld.
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Or. ro

Amendement 252
Mick Wallace, Clare Daly

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Dit besluit bevat een algemeen 
milieuactieprogramma voor de periode tot 
en met 31 december 2030 (“8e MAP”). In 
dat actieprogramma worden de prioritaire 
doelstellingen, de faciliterende 
voorwaarden voor de verwezenlijking 
ervan en een kader om te meten of de Unie 
en haar lidstaten op koers liggen om deze 
prioritaire doelstellingen te behalen, 
vastgesteld.

1. Dit besluit bevat een algemeen 
milieuactieprogramma voor de periode tot 
en met 31 december 2030 (“8e MAP”). In 
dat actieprogramma worden de prioritaire 
doelstellingen, maatregelen voor de 
verwezenlijking ervan en een kader om te 
meten of de Unie en haar lidstaten op koers 
liggen om deze prioritaire doelstellingen te 
behalen, vastgesteld.

Or. en

Motivering

Aan de hand van het beoordelingskader kan worden gemeten of de verwezenlijking van de 
prioriteiten al dan niet op schema ligt.

Amendement 253
Agnès Evren, Dan-Ştefan Motreanu, Pernille Weiss, Inese Vaidere, Radan Kanev, Edina 
Tóth, Nathalie Colin-Oesterlé, Sirpa Pietikäinen, Roberta Metsola, Christophe Hansen

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het 8e MAP is erop gericht de 
transitie naar een klimaatneutrale, 
hulpbronnenefficiënte, schone en circulaire 
economie op een rechtvaardige en 
inclusieve manier te versnellen, en 
onderschrijft de milieu- en 
klimaatdoelstellingen van de Europese 
Green Deal en de desbetreffende 

2. Het 8e MAP is erop gericht de 
transitie naar een klimaatneutrale, 
duurzame, hulpbronnenefficiënte en 
concurrerende circulaire economie te 
versnellen met de ambitie om vervuiling 
met het oog op een gifvrij milieu tot nul 
terug te brengen en met hoogwaardige 
banen, waarin in 2050 netto geen 
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initiatieven. broeikasgassen meer worden uitgestoten 
en waarin economische groei op een 
rechtvaardige en inclusieve manier is 
losgekoppeld van het gebruik van 
hulpbronnen. Het 8e MAP is tevens 
gericht op het beschermen, herstellen en 
verbeteren van de kwaliteit van het milieu 
en op het stoppen en omkeren van 
biodiversiteitsverlies en het aanpakken 
van de aantasting van de ecosystemen. 
Het programma onderschrijft de 
doelstellingen van de Europese Green Deal 
en bouwt hierop voort.

Or. en

Amendement 254
Antoni Comín i Oliveres

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het 8e MAP is erop gericht de 
transitie naar een klimaatneutrale, 
hulpbronnenefficiënte, schone en circulaire 
economie op een rechtvaardige en 
inclusieve manier te versnellen, en 
onderschrijft de milieu- en 
klimaatdoelstellingen van de Europese 
Green Deal en de desbetreffende 
initiatieven.

2. Het 8e MAP is erop gericht de 
transitie naar een klimaatneutrale, 
duurzame, gifvrije, hulpbronnenefficiënte, 
schone en circulaire, op hernieuwbare 
energie gebaseerde en veerkrachtige 
economie op een rechtvaardige en 
inclusieve manier te versnellen, alsook op 
het beschermen, herstellen en verbeteren 
van de kwaliteit van het milieu, onder 
meer van de lucht, het water en de bodem, 
het stoppen en omkeren van 
biodiversiteitsverlies en het aanpakken 
van de aantasting van de ecosystemen, 
waarmee een traject naar het herstel van 
de biodiversiteit in Europa tegen 2030 is 
uitgezet. Het programma onderschrijft de 
milieu- en klimaatdoelstellingen van de 
Europese Green Deal en de desbetreffende 
initiatieven en bouwt hierop voort.

Or. en
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Amendement 255
Radan Kanev

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het 8e MAP is erop gericht de 
transitie naar een klimaatneutrale, 
hulpbronnenefficiënte, schone en circulaire 
economie op een rechtvaardige en 
inclusieve manier te versnellen, en 
onderschrijft de milieu- en 
klimaatdoelstellingen van de Europese 
Green Deal en de desbetreffende 
initiatieven.

2. Het 8e MAP is erop gericht de 
transitie naar een klimaatneutrale, 
duurzame, gifvrije, hulpbronnenefficiënte 
en circulaire, op schone energie 
gebaseerde en veerkrachtige economie op 
basis van kennis, wetenschap en 
industriële innovatie, vaardigheden en 
onderwijs, op een rechtvaardige en 
inclusieve manier te versnellen, alsook op 
het beschermen, herstellen en verbeteren 
van de kwaliteit van het milieu, onder 
meer van de lucht, het water en de bodem, 
het stoppen en omkeren van 
biodiversiteitsverlies en het aanpakken 
van de aantasting van de ecosystemen. 
Het programma onderschrijft de 
doelstellingen van de Europese Green Deal 
en bouwt hierop voort.

Or. en

Amendement 256
Aurélia Beigneux, Joëlle Mélin, Annika Bruna, Catherine Griset

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het 8e MAP is erop gericht de 
transitie naar een klimaatneutrale, 
hulpbronnenefficiënte, schone en 
circulaire economie op een rechtvaardige 
en inclusieve manier te versnellen, en 
onderschrijft de milieu- en 
klimaatdoelstellingen van de Europese 
Green Deal en de desbetreffende 
initiatieven.

2. Het 8e MAP is erop gericht de 
transitie naar een klimaatneutrale, 
duurzame, hulpbronnenefficiënte, 
circulaire en veerkrachtige economie 
waarin wordt getracht giftige stoffen zo 
veel mogelijk te beperken en die deels op 
hernieuwbare energie en op de benutting 
van een efficiënte energiemix is 
gebaseerd, op een rechtvaardige manier te 
versnellen, de kwaliteit van het milieu, met 
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inbegrip van lucht, water, bodem en 
ondergrond, te beschermen, te herstellen 
en te verbeteren, het verlies van 
biodiversiteit te beperken met het oog op 
het terugdraaien ervan en de 
achteruitgang van ecosystemen aan te 
pakken.

Or. fr

Amendement 257
Silvia Modig

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het 8e MAP is erop gericht de 
transitie naar een klimaatneutrale, 
hulpbronnenefficiënte, schone en 
circulaire economie op een rechtvaardige 
en inclusieve manier te versnellen, en 
onderschrijft de milieu- en 
klimaatdoelstellingen van de Europese 
Green Deal en de desbetreffende 
initiatieven.

2. Het 8e MAP is erop gericht de 
transitie naar een klimaatneutrale, echt 
emissievrije, duurzame, gifvrije, 
hulpbronnenefficiënte, circulaire, op 
hernieuwbare energie gebaseerde en 
veerkrachtige samenleving op een 
rechtvaardige en inclusieve manier binnen 
de grenzen van de planeet te versnellen, 
alsook op het beschermen, herstellen en 
verbeteren van de kwaliteit van het milieu, 
onder meer van de lucht, het water en de 
bodem, het stoppen en omkeren van 
biodiversiteitsverlies en het aanpakken 
van de aantasting van de ecosystemen. 
Het programma versterkt de 
doelstellingen van de Europese Green Deal 
en bouwt hierop voort.

Or. en

Motivering

Aanvulling op het amendement van rapporteur en lid van het Europees Parlement O’Sullivan.

Amendement 258
João Ferreira, Mick Wallace
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Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het 8e MAP is erop gericht de 
transitie naar een klimaatneutrale, 
hulpbronnenefficiënte, schone en circulaire 
economie op een rechtvaardige en 
inclusieve manier te versnellen, en 
onderschrijft de milieu- en 
klimaatdoelstellingen van de Europese 
Green Deal en de desbetreffende 
initiatieven.

2. Het 8e MAP is erop gericht de 
transitie naar een klimaatneutrale, 
hulpbronnenefficiënte, schone en circulaire 
economie op een rechtvaardige en 
inclusieve manier te versnellen, een 
duurzaam, niet-giftig en doelmatig 
gebruik van de beperkte hulpbronnen van 
onze planeet te waarborgen, 
milieubescherming, -herstel en -
verbetering in termen van lucht-, water- 
en bodemkwaliteit aan te moedigen, het 
verlies aan biodiversiteit tegen te gaan en 
terug te draaien, en de degradatie van 
onze ecosystemen te bestrijden.

Or. pt

Amendement 259
Demetris Papadakis, Maria Arena, Nikos Androulakis, Simona Bonafè, Günther Sidl, 
César Luena, Sara Cerdas, Christel Schaldemose, Javi López, Jytte Guteland

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het 8e MAP is erop gericht de 
transitie naar een klimaatneutrale, 
hulpbronnenefficiënte, schone en 
circulaire economie op een rechtvaardige 
en inclusieve manier te versnellen, en 
onderschrijft de milieu- en 
klimaatdoelstellingen van de Europese 
Green Deal en de desbetreffende 
initiatieven.

2. Het 8e MAP is erop gericht de 
transitie naar een klimaatneutrale, 
hulpbronnenefficiënte, duurzame, op 
hernieuwbare energie gebaseerde en 
gifvrije circulaire economie op een 
rechtvaardige en inclusieve manier te 
versnellen, alsook op het beschermen en 
herstellen van biodiversiteit en 
ecosystemen en het bewerkstelligen van 
een milieu zonder vervuiling voor de 
lucht, het water en de bodem, en 
onderschrijft en bevordert de 
verwezenlijking van de milieu- en 
klimaatdoelstellingen van de Europese 
Green Deal en de desbetreffende 
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initiatieven.

Or. en

Amendement 260
Rob Rooken

Voorstel voor een besluit
Article 1 – paragraph 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het 8e MAP is erop gericht de 
transitie naar een klimaatneutrale, 
hulpbronnenefficiënte, schone en 
circulaire economie op een rechtvaardige 
en inclusieve manier te versnellen, en 
onderschrijft de milieu- en 
klimaatdoelstellingen van de Europese 
Green Deal en de desbetreffende 
initiatieven.

2. Het 8e MAP is erop gericht een 
schonere economie mogelijk te maken.

Or. nl

Amendement 261
Margarita de la Pisa Carrión

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het 8e MAP is erop gericht de 
transitie naar een klimaatneutrale, 
hulpbronnenefficiënte, schone en circulaire 
economie op een rechtvaardige en 
inclusieve manier te versnellen, en 
onderschrijft de milieu- en 
klimaatdoelstellingen van de Europese 
Green Deal en de desbetreffende 
initiatieven.

2. Het 8e MAP is erop gericht de 
transitie naar een klimaatneutrale, 
hulpbronnenefficiënte, schone en circulaire 
economie op een rechtvaardige en 
inclusieve manier te versnellen, en 
onderschrijft de milieu- en 
klimaatdoelstellingen van de Europese 
Green Deal door deze verenigbaar te 
maken met de inspanningen op het gebied 
van economisch herstel om de 
verwoestende gevolgen van de pandemie 
voor de Europese economie te boven te 
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komen.

Or. es

Amendement 262
César Luena

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het 8e MAP is erop gericht de 
transitie naar een klimaatneutrale, 
hulpbronnenefficiënte, schone en circulaire 
economie op een rechtvaardige en 
inclusieve manier te versnellen, en 
onderschrijft de milieu- en 
klimaatdoelstellingen van de Europese 
Green Deal en de desbetreffende 
initiatieven.

2. Het 8e MAP is erop gericht de 
transitie naar een klimaatneutrale, 
hulpbronnenefficiënte, schone en circulaire 
economie zonder ontbossing en aantasting 
van ecosystemen en met een neutrale 
landdegradatie, op een rechtvaardige, 
billijke en inclusieve manier te versnellen, 
en onderschrijft de milieu- en 
klimaatdoelstellingen van de Europese 
Green Deal en de desbetreffende 
initiatieven.

Or. en

Amendement 263
Michal Wiezik

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het 8e MAP is erop gericht de 
transitie naar een klimaatneutrale, 
hulpbronnenefficiënte, schone en circulaire 
economie op een rechtvaardige en 
inclusieve manier te versnellen, en 
onderschrijft de milieu- en 
klimaatdoelstellingen van de Europese 
Green Deal en de desbetreffende 
initiatieven.

2. Het 8e MAP is erop gericht de 
transitie naar een klimaatneutrale, 
hulpbronnenefficiënte, schone en circulaire 
economie op een rechtvaardige en 
inclusieve manier te versnellen en het 
natuurlijk kapitaal van de EU te 
beschermen, in stand te houden en te 
verbeteren, en onderschrijft de Europese 
Green Deal en de desbetreffende 
initiatieven om klimaat- en 
milieugerelateerde uitdagingen aan te 
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pakken.

Or. en

Amendement 264
Mick Wallace, Clare Daly

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het 8e MAP is erop gericht de 
transitie naar een klimaatneutrale, 
hulpbronnenefficiënte, schone en 
circulaire economie op een rechtvaardige 
en inclusieve manier te versnellen, en 
onderschrijft de milieu- en 
klimaatdoelstellingen van de Europese 
Green Deal en de desbetreffende 
initiatieven.

2. Het 8e MAP is erop gericht de 
transitie naar een klimaatneutrale, op 
hernieuwbare energie gebaseerde en 
hulpbronnenefficiënte circulaire economie 
op een rechtvaardige en inclusieve manier 
te versnellen, en onderschrijft de milieu- en 
klimaatdoelstellingen van de Europese 
Green Deal en de desbetreffende 
initiatieven.

Or. en

Motivering

Hulpbronnenefficiëntie moet in één adem met circulaire economie worden genoemd, omdat 
het daarin om het hergebruik van hulpbronnen en het terugdringen van de hoeveelheid 
gebruikte hulpbronnen draait.

Amendement 265
Anna Zalewska

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het 8e MAP is erop gericht de 
transitie naar een klimaatneutrale, 
hulpbronnenefficiënte, schone en circulaire 
economie op een rechtvaardige en 
inclusieve manier te versnellen, en 
onderschrijft de milieu- en 
klimaatdoelstellingen van de Europese 

2. Het 8e MAP is erop gericht de 
transitie van de EU naar een 
klimaatneutrale, hulpbronnenefficiënte, 
schone en circulaire economie op een 
rechtvaardige en inclusieve manier te 
versnellen, waaraan door de initiatieven 
van de Europese Green Deal moet worden 
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Green Deal en de desbetreffende 
initiatieven.

bijgedragen.

Or. pl

Motivering

Het is juridisch niet gepast dat een door de Raad en het Parlement goedgekeurd besluit een 
politieke mededeling van de Commissie onderschrijft. Bovendien is het juridisch onduidelijk 
hoe de Green Deal verwerkt wordt in het 8e MAP, dus dat wordt met de amendementen in de 
tekst gecorrigeerd. Er bestaat dus geen rechtvaardiging om de functionele elementen niet in 
het 8e MAP op te nemen, eenvoudigweg omdat zij onderdeel van de Green Deal zijn. 
Daarnaast loopt de Green Deal mogelijk in 2024 af, terwijl het 8e MAP doorloopt tot 2030.

Amendement 266
Rob Rooken

Voorstel voor een besluit
Article 1 – paragraph 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het 8e MAP vormt de basis voor 
de verwezenlijking van de in de Agenda 
2030 van de Verenigde Naties vastgestelde 
milieu- en klimaatdoelstellingen en 
doelstellingen inzake duurzame 
ontwikkeling, en biedt een 
monitoringkader voor de milieu- en 
klimaatdimensie van de inspanningen van 
de Unie om de vooruitgang op weg naar 
meer duurzaamheid, klimaatneutraliteit 
en efficiënt hulpbronnengebruik, welzijn 
en veerkracht te meten.

Schrappen

Or. nl

Amendement 267
Demetris Papadakis, Maria Arena, Nikos Androulakis, Simona Bonafè, Günther Sidl, 
César Luena, Sara Cerdas, Christel Schaldemose, Javi López, Jytte Guteland

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het 8e MAP vormt de basis voor de 
verwezenlijking van de in de Agenda 2030 
van de Verenigde Naties vastgestelde 
milieu- en klimaatdoelstellingen en 
doelstellingen inzake duurzame 
ontwikkeling, en biedt een 
monitoringkader voor de milieu- en 
klimaatdimensie van de inspanningen van 
de Unie om de vooruitgang op weg naar 
meer duurzaamheid, klimaatneutraliteit 
en efficiënt hulpbronnengebruik, welzijn 
en veerkracht te meten.

3. Het 8e MAP vormt de basis voor de 
verwezenlijking van een structurele 
transformatie, de in de Agenda 2030 van 
de Verenigde Naties vastgestelde milieu- 
en klimaatdoelstellingen en doelstellingen 
inzake duurzame ontwikkeling, en het 
bijbehorende monitoringkader moet de 
vooruitgang op weg naar de prioritaire 
doelstellingen en de doelstellingen inzake 
duurzame ontwikkeling meten en 
evalueren.

Or. en

Amendement 268
César Luena

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het 8e MAP vormt de basis voor de 
verwezenlijking van de in de Agenda 2030 
van de Verenigde Naties vastgestelde 
milieu- en klimaatdoelstellingen en 
doelstellingen inzake duurzame 
ontwikkeling, en biedt een 
monitoringkader voor de milieu- en 
klimaatdimensie van de inspanningen van 
de Unie om de vooruitgang op weg naar 
meer duurzaamheid, klimaatneutraliteit en 
efficiënt hulpbronnengebruik, welzijn en 
veerkracht te meten.

3. Het 8e MAP vormt de basis voor de 
verwezenlijking van de in de Agenda 2030 
van de Verenigde Naties vastgestelde 
milieu- en klimaatdoelstellingen en 
doelstellingen inzake duurzame 
ontwikkeling, en biedt een 
monitoringkader voor de milieu- en 
klimaatdimensie van de inspanningen van 
de Unie om de vooruitgang op weg naar 
meer duurzaamheid, klimaatneutraliteit, de 
bescherming en het herstel van de 
biodiversiteit, een neutrale 
landdegradatie, efficiënt 
hulpbronnengebruik, welzijn en veerkracht 
te meten.

Or. en
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Amendement 269
Alexander Bernhuber

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het 8e MAP vormt de basis voor de 
verwezenlijking van de in de Agenda 2030 
van de Verenigde Naties vastgestelde 
milieu- en klimaatdoelstellingen en 
doelstellingen inzake duurzame 
ontwikkeling, en biedt een 
monitoringkader voor de milieu- en 
klimaatdimensie van de inspanningen van 
de Unie om de vooruitgang op weg naar 
meer duurzaamheid, klimaatneutraliteit en 
efficiënt hulpbronnengebruik, welzijn en 
veerkracht te meten.

3. Het 8e MAP vormt de basis voor de 
verwezenlijking van de in de Agenda 2030 
van de Verenigde Naties vastgestelde 
milieu- en klimaatdoelstellingen en 
doelstellingen inzake duurzame 
ontwikkeling, en biedt een 
monitoringmechanisme voor de milieu- en 
klimaatdimensie van de inspanningen van 
de Unie om de vooruitgang op weg naar 
meer duurzaamheid, klimaatneutraliteit en 
efficiënt hulpbronnengebruik, welzijn en 
veerkracht te meten. Daarnaast moet in 
het 8e MAP rekening worden gehouden 
met de sociale en economische 
doelstellingen van de Agenda 2030, zodat 
de drie pijlers van duurzaamheid op 
evenwichtige wijze worden gewogen.

Or. de

Amendement 270
João Ferreira, Mick Wallace

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het 8e MAP vormt de basis voor de 
verwezenlijking van de in de Agenda 2030 
van de Verenigde Naties vastgestelde 
milieu- en klimaatdoelstellingen en 
doelstellingen inzake duurzame 
ontwikkeling, en biedt een 
monitoringkader voor de milieu- en 
klimaatdimensie van de inspanningen van 
de Unie om de vooruitgang op weg naar 
meer duurzaamheid, klimaatneutraliteit en 
efficiënt hulpbronnengebruik, welzijn en 

3. Het 8e MAP vormt de basis voor de 
verwezenlijking van de in de Agenda 2030 
van de Verenigde Naties vastgestelde 
milieu- en sociale doelstellingen en 
doelstellingen inzake duurzame 
ontwikkeling, en biedt een 
monitoringkader voor de milieu- en 
klimaatdimensie van de inspanningen van 
de Unie dat bijdraagt aan het meten van 
de vooruitgang op weg naar meer 
duurzaamheid, klimaatneutraliteit en 
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veerkracht te meten. efficiënt hulpbronnengebruik, welzijn en 
veerkracht.

Or. pt

Amendement 271
Radan Kanev

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het 8e MAP vormt de basis voor de 
verwezenlijking van de in de Agenda 2030 
van de Verenigde Naties vastgestelde 
milieu- en klimaatdoelstellingen en 
doelstellingen inzake duurzame 
ontwikkeling, en biedt een 
monitoringkader voor de milieu- en 
klimaatdimensie van de inspanningen van 
de Unie om de vooruitgang op weg naar 
meer duurzaamheid, klimaatneutraliteit en 
efficiënt hulpbronnengebruik, welzijn en 
veerkracht te meten.

3. Het 8e MAP vormt de basis voor de 
verwezenlijking van de in de Agenda 2030 
van de Verenigde Naties vastgestelde 
milieudoelstellingen en doelstellingen 
inzake duurzame ontwikkeling, en biedt 
een monitoringkader dat moet bijdragen 
tot de inspanningen van de Unie om de 
vooruitgang op weg naar duurzaamheid, 
klimaatneutraliteit en efficiënt 
hulpbronnengebruik, technologische 
vooruitgang, welzijn en veerkracht te 
meten. 

Or. en

Amendement 272
Antoni Comín i Oliveres

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het 8e MAP vormt de basis voor de 
verwezenlijking van de in de Agenda 2030 
van de Verenigde Naties vastgestelde 
milieu- en klimaatdoelstellingen en 
doelstellingen inzake duurzame 
ontwikkeling, en biedt een 
monitoringkader voor de milieu- en 
klimaatdimensie van de inspanningen van 
de Unie om de vooruitgang op weg naar 

3. Het 8e MAP vormt de basis voor de 
verwezenlijking van de in de Agenda 2030 
van de Verenigde Naties vastgestelde 
milieu- en klimaatdoelstellingen en 
doelstellingen inzake duurzame 
ontwikkeling, en biedt een 
monitoringkader dat moet bijdragen tot de 
inspanningen van de Unie om de 
vooruitgang op weg naar meer 
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meer duurzaamheid, klimaatneutraliteit en 
efficiënt hulpbronnengebruik, welzijn en 
veerkracht te meten.

duurzaamheid, klimaatneutraliteit en 
efficiënt hulpbronnengebruik, welzijn, 
gelijkheid en veerkracht te meten.

Or. en

Amendement 273
Agnès Evren, Pernille Weiss, Radan Kanev, Edina Tóth, Nathalie Colin-Oesterlé, Sirpa 
Pietikäinen, Roberta Metsola, Christophe Hansen

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het 8e MAP vormt de basis voor de 
verwezenlijking van de in de Agenda 2030 
van de Verenigde Naties vastgestelde 
milieu- en klimaatdoelstellingen en 
doelstellingen inzake duurzame 
ontwikkeling, en biedt een 
monitoringkader voor de milieu- en 
klimaatdimensie van de inspanningen van 
de Unie om de vooruitgang op weg naar 
meer duurzaamheid, klimaatneutraliteit en 
efficiënt hulpbronnengebruik, welzijn en 
veerkracht te meten.

3. Het 8e MAP vormt de basis voor de 
verwezenlijking van de in de Agenda 2030 
van de Verenigde Naties vastgestelde 
milieu- en klimaatdoelstellingen, 
doelstellingen inzake duurzame 
ontwikkeling en de Overeenkomst van 
Parijs. Het monitoringkader ervan draagt 
bij tot de inspanningen van de Unie om de 
vooruitgang op weg naar duurzaamheid, 
klimaatneutraliteit en efficiënt 
hulpbronnengebruik, welzijn en veerkracht 
te meten.

Or. en

Amendement 274
Michal Wiezik

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het 8e MAP vormt de basis voor de 
verwezenlijking van de in de Agenda 2030 
van de Verenigde Naties vastgestelde 
milieu- en klimaatdoelstellingen en 
doelstellingen inzake duurzame 
ontwikkeling, en biedt een 
monitoringkader voor de milieu- en 

3. Het 8e MAP vormt de basis voor de 
verwezenlijking van de in de Agenda 2030 
van de Verenigde Naties vastgestelde 
milieu- en klimaatdoelstellingen en 
doelstellingen inzake duurzame 
ontwikkeling, en biedt een 
monitoringkader voor de milieu- en 
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klimaatdimensie van de inspanningen van 
de Unie om de vooruitgang op weg naar 
meer duurzaamheid, klimaatneutraliteit en 
efficiënt hulpbronnengebruik, welzijn en 
veerkracht te meten.

klimaatdimensie van de inspanningen van 
de Unie om de vooruitgang op weg naar 
meer duurzaamheid, klimaatneutraliteit en 
efficiënt hulpbronnengebruik, welzijn, 
veerkracht en het stoppen van het 
biodiversiteitsverlies te meten.

Or. en

Amendement 275
Mick Wallace, Clare Daly, João Ferreira

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het 8e MAP vormt de basis voor de 
verwezenlijking van de in de Agenda 2030 
van de Verenigde Naties vastgestelde 
milieu- en klimaatdoelstellingen en 
doelstellingen inzake duurzame 
ontwikkeling, en biedt een 
monitoringkader voor de milieu- en 
klimaatdimensie van de inspanningen van 
de Unie om de vooruitgang op weg naar 
meer duurzaamheid, klimaatneutraliteit en 
efficiënt hulpbronnengebruik, welzijn en 
veerkracht te meten.

3. Het 8e MAP vormt de basis voor de 
verwezenlijking van de in de Agenda 2030 
van de Verenigde Naties vastgestelde 
milieu- en klimaatdoelstellingen en 
doelstellingen inzake duurzame 
ontwikkeling, en biedt een 
monitoringkader voor de milieu- en 
klimaatdimensie van de inspanningen van 
de Unie om de vooruitgang op weg naar 
duurzaamheid, klimaatneutraliteit en 
efficiënt hulpbronnengebruik, welzijn en 
veerkracht te meten.

Or. en

Motivering

De EU is niet duurzaam en we kunnen dan ook niet van “meer duurzaamheid” spreken. 
Duurzaam betekent dat iets op een bepaald niveau voor de toekomst in stand kan worden 
gehouden. We brengen momenteel de toekomst van de komende generaties in gevaar, wat wil 
zeggen dat we nu niet duurzaam leven.

Amendement 276
Margarita de la Pisa Carrión

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het 8e MAP vormt de basis voor de 
verwezenlijking van de in de Agenda 2030 
van de Verenigde Naties vastgestelde 
milieu- en klimaatdoelstellingen en 
doelstellingen inzake duurzame 
ontwikkeling, en biedt een 
monitoringkader voor de milieu- en 
klimaatdimensie van de inspanningen van 
de Unie om de vooruitgang op weg naar 
meer duurzaamheid, klimaatneutraliteit en 
efficiënt hulpbronnengebruik, welzijn en 
veerkracht te meten.

3. Het 8e MAP vormt de basis voor de 
verwezenlijking van de in de Agenda 2030 
van de Verenigde Naties vastgestelde 
milieu- en klimaatdoelstellingen en 
doelstellingen inzake duurzame 
ontwikkeling, en biedt een 
monitoringkader voor de milieu- en 
klimaatdimensie van de inspanningen van 
de Unie en haar lidstaten om de 
vooruitgang op weg naar meer 
duurzaamheid, klimaatneutraliteit en 
efficiënt hulpbronnengebruik, welzijn en 
veerkracht te meten.

Or. es

Amendement 277
Mick Wallace, Clare Daly

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De prioritaire 
langetermijndoelstelling voor 2050 van het 
8e MAP is dat burgers goed leven, binnen 
de grenzen van onze planeet, in een 
regeneratieve economie waar niets wordt 
verspild, er geen netto-uitstoot van 
broeikasgassen is en de economische groei 
van hulpbronnengebruik is losgekoppeld 
en geen milieuaantasting veroorzaakt. 
Een gezond milieu biedt de basis voor het 
welzijn van de burgers, biodiversiteit 
floreert en natuurlijk kapitaal wordt 
beschermd, hersteld en gewaardeerd op een 
wijze die de veerkracht bij 
klimaatverandering en andere 
milieurisico’s vergroot. De Unie neemt het 
voortouw om de welvaart van de huidige 
en toekomstige generaties wereldwijd te 
waarborgen.

1. De prioritaire 
langetermijndoelstelling voor 2050 van het 
8e MAP is dat mensen goed leven, binnen 
de grenzen van onze planeet, in een 
regeneratieve economie waar niets wordt 
verspild, de verwijdering groter is dan de 
antropogene uitstoot van broeikasgassen 
en de economie wordt gezien als een 
subsysteem van het milieu waarin de 
economische groei binnen de grenzen van 
onze planeet blijft en iedereen een 
maximaal welzijn geniet. Een gezond 
milieu biedt de basis voor het welzijn van 
alle mensen, biodiversiteit floreert en 
herstelt zich en de natuur wordt 
beschermd, hersteld en gewaardeerd op een 
wijze die de intrinsieke waarde daarvan 
erkent, niet alleen de gebruikswaarde 
voor de mens. De Unie neemt het 
voortouw om de welvaart van de huidige 
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en toekomstige generaties wereldwijd te 
waarborgen. Haar acties worden 
ingegeven door intergenerationele 
rechtvaardigheid, gelet op de gevolgen 
van huidige maatregelen voor zeker de 
zevende toekomstige generatie.

Or. en

Motivering

Het 8e MAP gaat niet alleen over burgers van de EU of de lidstaten, maar over alle mensen 
die binnen en zelfs buiten de Unie wonen, gezien de transversale aard van deze milieu- en 
klimaatdoelstelling. Vanaf 2050 pleit het EP in zijn verslag over de klimaatwetgeving voor 
verwijdering die groter is dan de uitstoot, wat een hogere drempel is dan klimaatneutraliteit 
(evenwicht tussen emissies).

Amendement 278
Michal Wiezik

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De prioritaire 
langetermijndoelstelling voor 2050 van het 
8e MAP is dat burgers goed leven, binnen 
de grenzen van onze planeet, in een 
regeneratieve economie waar niets wordt 
verspild, er geen netto-uitstoot van 
broeikasgassen is en de economische groei 
van hulpbronnengebruik is losgekoppeld 
en geen milieuaantasting veroorzaakt. Een 
gezond milieu biedt de basis voor het 
welzijn van de burgers, biodiversiteit 
floreert en natuurlijk kapitaal wordt 
beschermd, hersteld en gewaardeerd op een 
wijze die de veerkracht bij 
klimaatverandering en andere 
milieurisico’s vergroot. De Unie neemt het 
voortouw om de welvaart van de huidige 
en toekomstige generaties wereldwijd te 
waarborgen.

1. De prioritaire 
langetermijndoelstelling voor 2050 van het 
8e MAP is dat burgers goed leven, binnen 
de grenzen van onze planeet, in een 
regeneratieve en duurzame economie waar 
niets wordt verspild, er geen netto-uitstoot 
van broeikasgassen is, er een win-
winscenario met versterkte koolstofputten 
van weidegebieden, veengebieden, 
landbouwgrond en bossen wordt 
verwezenlijkt voor biodiversiteit, klimaat 
en veerkracht, en de economische groei 
van hulpbronnengebruik is losgekoppeld 
en geen milieuaantasting veroorzaakt. Een 
gezond milieu biedt de basis voor het 
welzijn van de burgers, biodiversiteit 
floreert en natuurlijk kapitaal wordt 
beschermd, hersteld en gewaardeerd op een 
wijze die de veerkracht bij 
klimaatverandering, natuurrampen en 
andere milieurisico’s vergroot. De Unie 
neemt het voortouw om gelijke kansen en 
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de welvaart van de huidige en toekomstige 
generaties wereldwijd te waarborgen.

Or. en

Amendement 279
Agnès Evren, Dan-Ştefan Motreanu, Pernille Weiss, Inese Vaidere, Radan Kanev, Edina 
Tóth, Nathalie Colin-Oesterlé, Sirpa Pietikäinen, Roberta Metsola, Christophe Hansen

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De prioritaire 
langetermijndoelstelling voor 2050 van het 
8e MAP is dat burgers goed leven, binnen 
de grenzen van onze planeet, in een 
regeneratieve economie waar niets wordt 
verspild, er geen netto-uitstoot van 
broeikasgassen is en de economische groei 
van hulpbronnengebruik is losgekoppeld 
en geen milieuaantasting veroorzaakt. Een 
gezond milieu biedt de basis voor het 
welzijn van de burgers, biodiversiteit 
floreert en natuurlijk kapitaal wordt 
beschermd, hersteld en gewaardeerd op 
een wijze die de veerkracht bij 
klimaatverandering en andere 
milieurisico’s vergroot. De Unie neemt het 
voortouw om de welvaart van de huidige 
en toekomstige generaties wereldwijd te 
waarborgen.

1. De prioritaire 
langetermijndoelstelling voor 2050 van het 
8e MAP is dat burgers goed leven, binnen 
de grenzen van onze planeet, in een 
inclusieve en duurzame economie op basis 
van de Europese Green Deal als de 
inclusieve en duurzame groeistrategie van 
de Unie, waar niets wordt verspild, er geen 
netto-uitstoot van broeikasgassen is en de 
economische groei van 
hulpbronnengebruik is losgekoppeld en 
geen milieuaantasting veroorzaakt. Een 
gezond milieu biedt de basis voor het 
welzijn van de burgers, biodiversiteit 
floreert en het milieu wordt beschermd en 
hersteld. Dit alles gebeurt op een wijze die 
de veerkracht bij klimaatverandering en 
andere milieurisico’s vergroot. De Unie 
neemt het voortouw om de welvaart van de 
huidige en toekomstige generaties 
wereldwijd te waarborgen.

Or. en

Amendement 280
Demetris Papadakis, Maria Arena, Nikos Androulakis, Simona Bonafè, Günther Sidl, 
Rovana Plumb, César Luena, Sara Cerdas, Christel Schaldemose, Javi López, Jytte 
Guteland

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De prioritaire 
langetermijndoelstelling voor 2050 van het 
8e MAP is dat burgers goed leven, binnen 
de grenzen van onze planeet, in een 
regeneratieve economie waar niets wordt 
verspild, er geen netto-uitstoot van 
broeikasgassen is en de economische groei 
van hulpbronnengebruik is losgekoppeld 
en geen milieuaantasting veroorzaakt. Een 
gezond milieu biedt de basis voor het 
welzijn van de burgers, biodiversiteit 
floreert en natuurlijk kapitaal wordt 
beschermd, hersteld en gewaardeerd op 
een wijze die de veerkracht bij 
klimaatverandering en andere 
milieurisico’s vergroot. De Unie neemt het 
voortouw om de welvaart van de huidige 
en toekomstige generaties wereldwijd te 
waarborgen.

1. De prioritaire 
langetermijndoelstelling van het 8e MAP 
zal zijn dat burgers zo snel mogelijk en 
uiterlijk in 2050 goed leven in een 
gelijkwaardige samenleving, binnen de 
grenzen van onze planeet, in een 
regeneratieve en duurzame 
welzijnseconomie waar niets wordt 
verspild en klimaatneutraliteit wordt 
bereikt en de economische groei van 
hulpbronnengebruik is losgekoppeld en 
geen milieuaantasting veroorzaakt in een 
gifvrije, volledig circulaire economie. Een 
gezond milieu biedt de basis voor het 
welzijn en de gezondheid van de burgers, 
biodiversiteit floreert en natuurlijk kapitaal 
wordt beschermd, hersteld en gewaardeerd 
en de veerkracht bij klimaatverandering en 
andere milieurisico’s wordt vergroot. De 
Unie neemt het voortouw om de welvaart 
van de huidige en toekomstige generaties 
wereldwijd te waarborgen.

Or. en

Amendement 281
Antoni Comín i Oliveres

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De prioritaire 
langetermijndoelstelling voor 2050 van het 
8e MAP is dat burgers goed leven, binnen 
de grenzen van onze planeet, in een 
regeneratieve economie waar niets wordt 
verspild, er geen netto-uitstoot van 
broeikasgassen is en de economische 
groei van hulpbronnengebruik is 
losgekoppeld en geen milieuaantasting 
veroorzaakt. Een gezond milieu biedt de 
basis voor het welzijn van de burgers, 

1. De prioritaire 
langetermijndoelstelling van het 8e MAP 
moet erin bestaan dat burgers uiterlijk 
tegen 2050 een goed leven leiden, binnen 
de grenzen van onze planeet, in een 
regeneratieve en duurzame 
welzijnseconomie waar niets wordt 
verspild, het biodiversiteitsverlies is 
omgedraaid en klimaatneutraliteit een feit 
is. Een gezond milieu biedt de basis voor 
het welzijn en de gezondheid van de 
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biodiversiteit floreert en natuurlijk 
kapitaal wordt beschermd, hersteld en 
gewaardeerd op een wijze die de 
veerkracht bij klimaatverandering en 
andere milieurisico’s vergroot. De Unie 
neemt het voortouw om de welvaart van de 
huidige en toekomstige generaties 
wereldwijd te waarborgen.

burgers en direct afhankelijk is van het 
herstel van de biodiversiteit en het behoud 
en de bescherming van de natuur. Dit 
alles gebeurt op een wijze die de 
veerkracht bij klimaatverandering en 
andere milieurisico’s vergroot. De Unie 
neemt het voortouw om de welvaart van de 
huidige en toekomstige generaties 
wereldwijd te waarborgen.

Or. en

Amendement 282
Silvia Modig

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De prioritaire 
langetermijndoelstelling voor 2050 van het 
8e MAP is dat burgers goed leven, binnen 
de grenzen van onze planeet, in een 
regeneratieve economie waar niets wordt 
verspild, er geen netto-uitstoot van 
broeikasgassen is en de economische 
groei van hulpbronnengebruik is 
losgekoppeld en geen milieuaantasting 
veroorzaakt. Een gezond milieu biedt de 
basis voor het welzijn van de burgers, 
biodiversiteit floreert en natuurlijk 
kapitaal wordt beschermd, hersteld en 
gewaardeerd op een wijze die de 
veerkracht bij klimaatverandering en 
andere milieurisico’s vergroot. De Unie 
neemt het voortouw om de welvaart van de 
huidige en toekomstige generaties 
wereldwijd te waarborgen.

1. De prioritaire 
langetermijndoelstelling van het 8e MAP 
moet erin bestaan dat burgers uiterlijk 
tegen 2050 een goed leven leiden, binnen 
de grenzen van onze planeet, in een 
regeneratieve en duurzame 
welzijnsgerichte, echt emissievrije 
economie waar niets wordt verspild. Een 
gezond milieu biedt de basis voor het 
welzijn van de burgers, biodiversiteit 
floreert en de natuur wordt beschermd en 
hersteld. Dit alles gebeurt op een wijze die 
de veerkracht bij klimaatverandering en 
andere milieurisico’s vergroot. De Unie 
neemt het voortouw om de welvaart van de 
huidige en toekomstige generaties 
wereldwijd te waarborgen.

Or. en

Motivering

Aanvulling op het amendement van rapporteur en lid van het Europees Parlement O’Sullivan.
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Amendement 283
Rob Rooken

Voorstel voor een besluit
Article 2 – paragraph 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De prioritaire 
langetermijndoelstelling voor 2050 van het 
8e MAP is dat burgers goed leven, binnen 
de grenzen van onze planeet, in een 
regeneratieve economie waar niets wordt 
verspild, er geen netto-uitstoot van 
broeikasgassen is en de economische groei 
van hulpbronnengebruik is losgekoppeld 
en geen milieuaantasting veroorzaakt. Een 
gezond milieu biedt de basis voor het 
welzijn van de burgers, biodiversiteit 
floreert en natuurlijk kapitaal wordt 
beschermd, hersteld en gewaardeerd op een 
wijze die de veerkracht bij 
klimaatverandering en andere 
milieurisico’s vergroot. De Unie neemt het 
voortouw om de welvaart van de huidige 
en toekomstige generaties wereldwijd te 
waarborgen.

1. De prioritaire 
langetermijndoelstelling voor 2050 van het 
8e MAP is dat burgers goed leven, binnen 
de grenzen van onze planeet, in een 
regeneratieve economie waar niets wordt 
verspild, de economische groei van 
hulpbronnengebruik is losgekoppeld en 
geen milieuaantasting veroorzaakt. Een 
gezond milieu biedt de basis voor het 
welzijn van de burgers, biodiversiteit 
floreert en natuurlijk kapitaal wordt 
beschermd, hersteld en gewaardeerd op een 
wijze die de veerkracht bij 
klimaatverandering en andere 
milieurisico’s vergroot. De Unie neemt het 
voortouw om de welvaart van de huidige 
en toekomstige generaties te waarborgen.

Or. nl

Amendement 284
César Luena

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De prioritaire 
langetermijndoelstelling voor 2050 van het 
8e MAP is dat burgers goed leven, binnen 
de grenzen van onze planeet, in een 
regeneratieve economie waar niets wordt 
verspild, er geen netto-uitstoot van 
broeikasgassen is en de economische groei 
van hulpbronnengebruik is losgekoppeld 
en geen milieuaantasting veroorzaakt. Een 

1. De prioritaire 
langetermijndoelstelling voor 2050 van het 
8e MAP is dat burgers goed leven, binnen 
de grenzen van onze planeet, in een gezond 
milieu dat is bewerkstelligd door een 
regeneratieve economie waar niets wordt 
verspild, er geen netto-uitstoot van 
broeikasgassen is en de economische groei 
van hulpbronnengebruik is losgekoppeld 
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gezond milieu biedt de basis voor het 
welzijn van de burgers, biodiversiteit 
floreert en natuurlijk kapitaal wordt 
beschermd, hersteld en gewaardeerd op een 
wijze die de veerkracht bij 
klimaatverandering en andere 
milieurisico’s vergroot. De Unie neemt het 
voortouw om de welvaart van de huidige 
en toekomstige generaties wereldwijd te 
waarborgen.

en geen aantasting van het milieu of 
ecosystemen veroorzaakt. Een gezond 
milieu biedt de basis voor het welzijn van 
de burgers, biodiversiteit floreert en 
natuurlijk kapitaal wordt beschermd, 
hersteld en gewaardeerd op een wijze die 
de veerkracht bij klimaatverandering en 
andere milieurisico’s vergroot. De Unie 
neemt het voortouw om de welvaart van de 
huidige en toekomstige generaties 
wereldwijd te waarborgen.

Or. en

Amendement 285
Aurélia Beigneux, Joëlle Mélin, Annika Bruna, Catherine Griset

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De prioritaire 
langetermijndoelstelling voor 2050 van 
het 8e MAP is dat burgers goed leven, 
binnen de grenzen van onze planeet, in een 
regeneratieve economie waar niets wordt 
verspild, er geen netto-uitstoot van 
broeikasgassen is en de economische groei 
van hulpbronnengebruik is losgekoppeld 
en geen milieuaantasting veroorzaakt. Een 
gezond milieu biedt de basis voor het 
welzijn van de burgers, biodiversiteit 
floreert en natuurlijk kapitaal wordt 
beschermd, hersteld en gewaardeerd op een 
wijze die de veerkracht bij 
klimaatverandering en andere 
milieurisico’s vergroot. De Unie neemt het 
voortouw om de welvaart van de huidige 
en toekomstige generaties wereldwijd te 
waarborgen.

1. De prioritaire doelstelling van het 
8e MAP is dat er in 2050 vooruitgang 
merkbaar is en dat Europese burgers goed 
leven, binnen de grenzen van onze planeet, 
in een regeneratieve economie waar niets 
wordt verspild, er geen netto-uitstoot van 
broeikasgassen is en de economische groei 
van hulpbronnengebruik is losgekoppeld 
en geen milieuaantasting veroorzaakt. Een 
gezond milieu biedt de basis voor het 
welzijn van de Europese burgers, 
biodiversiteit floreert en natuurlijk kapitaal 
wordt beschermd, hersteld en gewaardeerd 
op een wijze die de veerkracht bij 
klimaatverandering en andere 
milieurisico’s vergroot. De Unie neemt het 
voortouw om de welvaart van de huidige 
en toekomstige generaties wereldwijd te 
waarborgen.

Or. fr
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Amendement 286
Tudor Ciuhodaru

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De prioritaire 
langetermijndoelstelling voor 2050 van het 
8e MAP is dat burgers goed leven, binnen 
de grenzen van onze planeet, in een 
regeneratieve economie waar niets wordt 
verspild, er geen netto-uitstoot van 
broeikasgassen is en de economische groei 
van hulpbronnengebruik is losgekoppeld 
en geen milieuaantasting veroorzaakt. Een 
gezond milieu biedt de basis voor het 
welzijn van de burgers, biodiversiteit 
floreert en natuurlijk kapitaal wordt 
beschermd, hersteld en gewaardeerd op een 
wijze die de veerkracht bij 
klimaatverandering en andere 
milieurisico’s vergroot. De Unie neemt het 
voortouw om de welvaart van de huidige 
en toekomstige generaties wereldwijd te 
waarborgen.

1. De prioritaire 
langetermijndoelstelling voor 2050 van het 
8e MAP is dat burgers goed leven, binnen 
de grenzen van onze planeet, in een 
regeneratieve economie waar niets wordt 
verspild, er geen netto-uitstoot van 
broeikasgassen is en de economische groei 
van hulpbronnengebruik is losgekoppeld 
en geen milieuaantasting veroorzaakt. Een 
gezond milieu biedt de basis voor het 
welzijn van de burgers, biodiversiteit 
floreert en natuurlijk kapitaal wordt 
beschermd, hersteld en gewaardeerd op een 
wijze die de veerkracht bij 
klimaatverandering en andere 
milieurisico’s vergroot. De Unie doet een 
voorstel en neemt het voortouw om de 
welvaart van de huidige en toekomstige 
generaties wereldwijd te waarborgen.

Or. ro

Amendement 287
Alexander Bernhuber

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De prioritaire 
langetermijndoelstelling voor 2050 van het 
8e MAP is dat burgers goed leven, binnen 
de grenzen van onze planeet, in een 
regeneratieve economie waar niets wordt 
verspild, er geen netto-uitstoot van 
broeikasgassen is en de economische groei 
van hulpbronnengebruik is losgekoppeld 
en geen milieuaantasting veroorzaakt. Een 

1. De prioritaire 
langetermijndoelstelling voor 2050 van het 
8e MAP is dat burgers goed leven, binnen 
de grenzen van onze planeet, in een 
regeneratieve economie waar niets wordt 
verspild, er geen netto-uitstoot van 
broeikasgassen is en de economische groei 
van hulpbronnengebruik is losgekoppeld 
en geen milieudruk veroorzaakt. Een 
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gezond milieu biedt de basis voor het 
welzijn van de burgers, biodiversiteit 
floreert en natuurlijk kapitaal wordt 
beschermd, hersteld en gewaardeerd op een 
wijze die de veerkracht bij 
klimaatverandering en andere 
milieurisico’s vergroot. De Unie neemt het 
voortouw om de welvaart van de huidige 
en toekomstige generaties wereldwijd te 
waarborgen.

gezond milieu biedt de basis voor het 
welzijn van de burgers, biodiversiteit 
floreert en natuurlijk kapitaal wordt 
beschermd, hersteld en gewaardeerd op een 
wijze die de veerkracht bij 
klimaatverandering en andere 
milieurisico’s vergroot. De Unie neemt het 
voortouw om de welvaart van de huidige 
en toekomstige generaties wereldwijd te 
waarborgen.

Or. de

Amendement 288
Grace O’Sullivan

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het 8e MAP heeft de volgende zes 
prioritaire thematische doelstellingen:

2. Het 8e MAP moet bestaan uit de 
volgende zes met elkaar verbonden 
prioritaire thematische doelstellingen die 
uiterlijk in 2030 moeten zijn 
verwezenlijkt:

Or. en

Motivering

Dit vervangt amendement 29 van het ontwerpverslag.

Amendement 289
Michal Wiezik

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het 8e MAP heeft de volgende zes 
prioritaire thematische doelstellingen:

2. Het 8e MAP heeft de volgende zes 
prioritaire thematische doelstellingen, die 
uiterlijk in 2030 moeten zijn 
verwezenlijkt:
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Or. en

Amendement 290
Rob Rooken

Voorstel voor een besluit
Article 2 – paragraph 2 – introductory part

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het 8e MAP heeft de volgende zes 
prioritaire thematische doelstellingen:

2. Het 8e MAP heeft de volgende vijf 
prioritaire thematische doelstellingen:

Or. nl

Amendement 291
Silvia Modig

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het 8e MAP heeft de volgende zes 
prioritaire thematische doelstellingen:

2. Het 8e MAP heeft de volgende 
zeven prioritaire thematische 
doelstellingen:

Or. en

Motivering

Voortbouwend op de Europese Green Deal moet het begrip “rechtvaardige transitie” aan de 
agenda worden toegevoegd. Bovendien is na de evaluatie van het 7e MAP geconcludeerd dat 
er onvoldoende beleidsintegratie had plaatsgevonden en dat er meer aandacht had kunnen 
worden besteed aan sociale kwesties door voort te bouwen op de bestaande banden tussen het 
milieu en het sociaal beleid. Derhalve moet dit aspect aan het 8e MAP worden toegevoegd.

Amendement 292
Mick Wallace, Clare Daly

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 2 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het 8e MAP heeft de volgende zes 
prioritaire thematische doelstellingen:

2. Het 8e MAP heeft de volgende 
zeven prioritaire thematische 
doelstellingen:

Or. en

Amendement 293
César Luena

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het 8e MAP heeft de volgende zes 
prioritaire thematische doelstellingen:

2. Het 8e MAP heeft de volgende acht 
prioritaire thematische doelstellingen:

Or. en

Amendement 294
João Ferreira, Mick Wallace

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het 8e MAP heeft de volgende zes 
prioritaire thematische doelstellingen:

2. Het 8e MAP heeft de volgende 
prioritaire thematische doelstellingen:

Or. pt

Amendement 295
Agnès Evren, Pernille Weiss, Radan Kanev, Edina Tóth, Nathalie Colin-Oesterlé, Sirpa 
Pietikäinen, Roberta Metsola, Christophe Hansen

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 2 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het 8e MAP heeft de volgende zes 
prioritaire thematische doelstellingen:

2. Het 8e MAP zal de volgende zes 
prioritaire thematische doelstellingen 
hebben:

Or. en

Amendement 296
Rob Rooken

Voorstel voor een besluit
Article 2 – paragraph 2 – point a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) geleidelijke, definitieve 
vermindering van broeikasgasemissies en 
een grotere verwijdering door natuurlijke 
en andere putten in de Unie zodat het 
broeikasgasemissiereductiedoel voor 2030 
kan worden behaald en tegen 2050 
klimaatneutraliteit kan worden bereikt, 
zoals vastgelegd in Verordening 
(EU).../...32;

Schrappen

__________________
32 COM(2020) 80 final.

Or. nl

Amendement 297
Demetris Papadakis, Maria Arena, Nikos Androulakis, Simona Bonafè, Günther Sidl, 
César Luena, Sara Cerdas, Christel Schaldemose, Javi López, Jytte Guteland

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) geleidelijke, definitieve 
vermindering van broeikasgasemissies en 
een grotere verwijdering door natuurlijke 
en andere putten in de Unie zodat het 

a) definitieve en doorlopende 
vermindering van broeikasgasemissies 
zodat het broeikasgasemissiereductiedoel 
voor 2030 kan worden behaald, zoals 
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broeikasgasemissiereductiedoel voor 2030 
kan worden behaald en tegen 2050 
klimaatneutraliteit kan worden bereikt, 
zoals vastgelegd in Verordening 
(EU).../...32;

vastgelegd in Verordening (EU) .../... 
(Europese klimaatwet) en definitieve en 
doorlopende vermindering van 
broeikasgasemissies en een grotere 
verwijdering door natuurlijke en andere 
putten in de Unie zodat uiterlijk tegen 
2050 klimaatneutraliteit kan worden 
bereikt, zoals vastgelegd in Verordening 
(EU) .../...32;

__________________ __________________
32 COM/2020/80 final. 32 COM/2020/80 final.

Or. en

Amendement 298
Mick Wallace, Clare Daly

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) geleidelijke, definitieve 
vermindering van broeikasgasemissies en 
een grotere verwijdering door natuurlijke 
en andere putten in de Unie zodat het 
broeikasgasemissiereductiedoel voor 2030 
kan worden behaald en tegen 2050 
klimaatneutraliteit kan worden bereikt, 
zoals vastgelegd in Verordening 
(EU).../...32;

a) definitieve en snelle vermindering 
van broeikasgasemissies en een grotere 
verwijdering door natuurlijke putten, die 
altijd de voorkeur verdienen boven andere 
putten, in de Unie zodat het 
broeikasgasemissiereductiedoel voor 2030 
kan worden behaald, tegen 2050 
klimaatneutraliteit kan worden bereikt, 
zoals vastgelegd in Verordening 
(EU).../...32, en op een billijke manier tot 
de doelstellingen van de Overeenkomst 
van Parijs kan worden bijgedragen;

__________________ __________________
32 COM/2020/80 final. 32 COM/2020/80 final.

Or. en

Amendement 299
Silvia Modig
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Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) geleidelijke, definitieve 
vermindering van broeikasgasemissies en 
een grotere verwijdering door natuurlijke 
en andere putten in de Unie zodat het 
broeikasgasemissiereductiedoel voor 2030 
kan worden behaald en tegen 2050 
klimaatneutraliteit kan worden bereikt, 
zoals vastgelegd in 
Verordening (EU).../...32;

a) definitieve, snelle en voorspelbare 
vermindering van broeikasgasemissies en 
een grotere verwijdering door natuurlijke 
putten in de Unie, overeenkomstig de 
klimaat- en milieudoelstellingen van het 
Parlement om het 
broeikasgasemissiereductiedoel voor 2030 
van minstens 60 procent na te streven en 
zodat tegen 2050 klimaatneutraliteit kan 
worden bereikt, zoals vastgelegd in 
Verordening (EU)…/…32;

__________________ __________________
32 COM/2020/80 final. 32 COM/2020/80 final.

Or. en

Amendement 300
Grace O’Sullivan

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) geleidelijke, definitieve 
vermindering van broeikasgasemissies en 
een grotere verwijdering door natuurlijke 
en andere putten in de Unie zodat het 
broeikasgasemissiereductiedoel voor 2030 
kan worden behaald en tegen 2050 
klimaatneutraliteit kan worden bereikt, 
zoals vastgelegd in 
Verordening (EU).../...32;

a) snelle, definitieve vermindering 
van broeikasgasemissies in de Unie zodat 
het broeikasgasemissiereductiedoel voor 
2030 kan worden bereikt, zoals vastgelegd 
in Verordening (EU).../...32;

__________________ __________________
32 COM/2020/80 final. 32 COM/2020/80 final.

Or. en
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Motivering

Dit amendement moet amendement 30 van het ontwerpverslag vervangen. Het is aangepast 
om rekening te houden met het feit dat de doelstelling inzake klimaatneutraliteit in 2050 
verplaatst is naar artikel 2, lid 1 (amendement 28 van het ontwerpverslag), en derhalve de 
verwijzing naar putten ook moet worden geschrapt (om aan te geven dat volgens het 
standpunt van het Parlement inzake de klimaatwet de klimaatdoelstellingen voor 2030 alleen 
door emissiereducties moeten worden behaald).

Amendement 301
Agnès Evren, Dan-Ştefan Motreanu, Pernille Weiss, Radan Kanev, Edina Tóth, Nathalie 
Colin-Oesterlé, Sirpa Pietikäinen, Roberta Metsola, Christophe Hansen

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) geleidelijke, definitieve 
vermindering van broeikasgasemissies en 
een grotere verwijdering door natuurlijke 
en andere putten in de Unie zodat het 
broeikasgasemissiereductiedoel voor 2030 
kan worden behaald en tegen 2050 
klimaatneutraliteit kan worden bereikt, 
zoals vastgelegd in 
Verordening (EU).../...32;

a) definitieve, voorspelbare en snelle 
vermindering van broeikasgasemissies en 
een grotere verwijdering door natuurlijke 
of andere putten in de Unie, 
overeenkomstig de klimaat- en 
milieudoelstellingen van de Unie, zodat 
het broeikasgasemissiereductiedoel voor 
2030 kan worden behaald, zoals vastgelegd 
in Verordening (EU)…/…32;

__________________ __________________
32 COM/2020/80 final. 32 COM/2020/80 final.

Or. en

Amendement 302
Margarita de la Pisa Carrión

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) geleidelijke, definitieve 
vermindering van broeikasgasemissies en 
een grotere verwijdering door natuurlijke 
en andere putten in de Unie zodat het 

a) geleidelijke, trapsgewijze 
vermindering van broeikasgasemissies en 
een grotere verwijdering door natuurlijke 
en andere putten in de Unie zodat het 
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broeikasgasemissiereductiedoel voor 2030 
kan worden behaald en tegen 2050 
klimaatneutraliteit kan worden bereikt, 
zoals vastgelegd in Verordening 
(EU).../...32;

broeikasgasemissiereductiedoel voor 2030 
kan worden behaald en tegen 2050 
klimaatneutraliteit kan worden bereikt, 
zoals vastgelegd in Verordening 
(EU).../...32;

__________________ __________________
32 COM(2020) 80 final. 32 COM(2020) 80 final.

Or. es

Amendement 303
Michal Wiezik

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) geleidelijke, definitieve 
vermindering van broeikasgasemissies en 
een grotere verwijdering door natuurlijke 
en andere putten in de Unie zodat het 
broeikasgasemissiereductiedoel voor 2030 
kan worden behaald en tegen 2050 
klimaatneutraliteit kan worden bereikt, 
zoals vastgelegd in 
Verordening (EU).../...32;

a) snelle, definitieve vermindering 
van broeikasgasemissies en een grotere 
verwijdering door natuurlijke putten in de 
Unie zodat het 
broeikasgasemissiereductiedoel voor 2030 
kan worden behaald en tegen 2050 
klimaatneutraliteit kan worden bereikt, 
zoals vastgelegd in 
Verordening (EU).../...32;

__________________ __________________
32 COM/2020/80 final. 32 COM/2020/80 final.

Or. en

Motivering

De conclusie van een samenvattend verslag waarin 200 studies, verslagen en 
literatuuronderzoeken over koolstofafvang en -opslag bekeken zijn, luidt: “Geen van de twee 
belangrijkste methoden voor industriële koolstofverwijdering (ICR) die worden bevorderd en 
gesubsidieerd door regeringen voldoet aan de gezamenlijke biofysische behoefte aan CO2-
vermindering in de atmosfeer en beide methoden voegen zoals ze nu worden toegepast netto 
CO2 toe.” https://link.springer.com/article/10.1007/s41247-020-00080-5. Derhalve is de 
verwijzing naar andere putten, waar hoogstwaarschijnlijk gebruik wordt gemaakt van 
technologie voor koolstofafvang en -opslag, geschrapt.
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Amendement 304
Aurélia Beigneux, Joëlle Mélin, Annika Bruna, Catherine Griset

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) geleidelijke, definitieve 
vermindering van broeikasgasemissies en 
een grotere verwijdering door natuurlijke 
en andere putten in de Unie zodat het 
broeikasgasemissiereductiedoel voor 2030 
kan worden behaald en tegen 2050 
klimaatneutraliteit kan worden bereikt, 
zoals vastgelegd in Verordening 
(EU).../...32;

a) geleidelijke vermindering van 
broeikasgasemissies en een grotere 
verwijdering door natuurlijke en andere 
putten in de Unie zodat het 
broeikasgasemissiereductiedoel voor 2030 
kan worden behaald en tegen 2050 
klimaatneutraliteit kan worden bereikt, 
zoals vastgelegd in Verordening 
(EU).../...32;

__________________ __________________
32 COM(2020) 80 final. 32 COM(2020) 80 final.

Or. fr

Amendement 305
Ondřej Knotek, Ulrike Müller, Andreas Glück

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) geleidelijke, definitieve 
vermindering van broeikasgasemissies en 
een grotere verwijdering door natuurlijke 
en andere putten in de Unie zodat het 
broeikasgasemissiereductiedoel voor 2030 
kan worden behaald en tegen 2050 
klimaatneutraliteit kan worden bereikt, 
zoals vastgelegd in 
Verordening (EU).../...32;

a) geleidelijke, definitieve 
vermindering van broeikasgasemissies en 
een grotere verwijdering door natuurlijke 
en andere putten in de Unie zodat het 
broeikasgasemissiereductiedoel voor 2030 
kan worden behaald en tegen 2050 
klimaatneutraliteit kan worden bereikt, 
zoals vastgelegd in Verordening (EU).../... 
terwijl ook het beginsel van de 
technologische neutraliteit wordt 
geëerbiedigd32;

__________________ __________________
32 COM/2020/80 final. 32 COM/2020/80 final.

Or. en
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Amendement 306
Catherine Chabaud, Pascal Canfin, Martin Hojsík, Irena Joveva, Frédérique Ries, 
Véronique Trillet-Lenoir

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) geleidelijke, definitieve 
vermindering van broeikasgasemissies en 
een grotere verwijdering door natuurlijke 
en andere putten in de Unie zodat het 
broeikasgasemissiereductiedoel voor 2030 
kan worden behaald en tegen 2050 
klimaatneutraliteit kan worden bereikt, 
zoals vastgelegd in 
Verordening (EU).../...32;

a) geleidelijke, definitieve 
vermindering van broeikasgasemissies en 
een grotere verwijdering door natuurlijke 
koolstofputten op het land of in zee en 
andere putten in de Unie zodat het 
broeikasgasemissiereductiedoel voor 2030 
kan worden behaald en tegen 2050 
klimaatneutraliteit kan worden bereikt, 
zoals vastgelegd in 
Verordening (EU).../...32;

__________________ __________________
32 COM/2020/80 final. 32 COM/2020/80 final.

Or. en

Amendement 307
Anna Zalewska

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) geleidelijke, definitieve 
vermindering van broeikasgasemissies en 
een grotere verwijdering door natuurlijke 
en andere putten in de Unie zodat het 
broeikasgasemissiereductiedoel voor 2030 
kan worden behaald en tegen 2050 
klimaatneutraliteit kan worden bereikt, 
zoals vastgelegd in 
Verordening (EU).../...32;

a) geleidelijke, definitieve 
vermindering van broeikasgasemissies en 
een grotere verwijdering door natuurlijke 
en andere putten in de Unie zodat het 
broeikasgasemissiereductiedoel voor 2030 
kan worden behaald en in de Unie tegen 
2050 klimaatneutraliteit kan worden 
bereikt, zoals vastgelegd in 
Verordening (EU).../...32;

__________________ __________________
32 COM(2020) 80 final. 32 COM(2020) 80 final.
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Or. pl

Amendement 308
María Soraya Rodríguez Ramos, Frédérique Ries, Irena Joveva, Catherine Chabaud, 
Susana Solís Pérez, Pascal Canfin, Martin Hojsík, Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae 
Ştefănuță

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) voortdurende vergroting van het 
aanpassingsvermogen, versterking van de 
veerkracht en vermindering van de 
kwetsbaarheid voor klimaatverandering;

b) voortdurende vergroting en 
mainstreaming van het 
aanpassingsvermogen, versterking van de 
veerkracht en vermindering van de 
kwetsbaarheid voor klimaatverandering op 
alle maatschappelijke niveaus en in alle 
sectoren van de economie en het milieu en 
tegelijkertijd de preventie en paraatheid 
ten aanzien van natuurrampen te 
verbeteren;

Or. en

Amendement 309
Aurélia Beigneux, Joëlle Mélin, Annika Bruna, Catherine Griset

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) voortdurende vergroting van het 
aanpassingsvermogen, versterking van de 
veerkracht en vermindering van de 
kwetsbaarheid voor klimaatverandering;

b) voortdurende vergroting van het 
aanpassingsvermogen door de integratie 
van nieuwe, milieubevorderende 
technologieën, versterking van de 
veerkracht en vermindering van de 
kwetsbaarheid van de maatschappij, de 
economie en het milieu voor 
klimaatverandering;

Or. fr
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Amendement 310
Michal Wiezik

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) voortdurende vergroting van het 
aanpassingsvermogen, versterking van de 
veerkracht en vermindering van de 
kwetsbaarheid voor klimaatverandering;

b) voortdurende vooruitgang op het 
gebied van de uitrol van op ecosystemen 
gebaseerde oplossingen, vergroting van 
het aanpassingsvermogen van ecosystemen 
of in voorkomend geval het behoud ervan, 
versterking van de veerkracht en 
vermindering van de kwetsbaarheid voor 
klimaatverandering;

Or. en

Amendement 311
Mick Wallace, Clare Daly, João Ferreira

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) voortdurende vergroting van het 
aanpassingsvermogen, versterking van de 
veerkracht en vermindering van de 
kwetsbaarheid voor klimaatverandering;

b) voortdurende en passende 
vergroting van het aanpassingsvermogen, 
versterking van de veerkracht en 
vermindering van de kwetsbaarheid voor 
klimaatverandering en een aanzienlijke 
verhoging van een op ecosystemen 
gebaseerde aanpassing;

Or. en

Amendement 312
Agnès Evren, Dan-Ştefan Motreanu, Pernille Weiss, Inese Vaidere, Radan Kanev, Edina 
Tóth, Nathalie Colin-Oesterlé, Sirpa Pietikäinen, Roberta Metsola, Christophe Hansen

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 2 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) voortdurende vergroting van het 
aanpassingsvermogen, versterking van de 
veerkracht en vermindering van de 
kwetsbaarheid voor klimaatverandering;

b) voortdurende vergroting van het 
aanpassingsvermogen, versterking van de 
veerkracht en vermindering van de 
kwetsbaarheid van de maatschappij, de 
economie en het milieu voor 
klimaatverandering;

Or. en

Amendement 313
Demetris Papadakis, Maria Arena, Nikos Androulakis, Simona Bonafè, Günther Sidl, 
César Luena, Sara Cerdas, Christel Schaldemose, Javi López, Jytte Guteland

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) voortdurende vergroting van het 
aanpassingsvermogen, versterking van de 
veerkracht en vermindering van de 
kwetsbaarheid voor klimaatverandering;

b) voortdurende vergroting van het 
aanpassingsvermogen aan de hand van op 
de natuur gebaseerde oplossingen, 
versterking van de veerkracht en 
vermindering van de kwetsbaarheid voor 
klimaatverandering;

Or. en

Amendement 314
Tudor Ciuhodaru

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) voortdurende vergroting van het 
aanpassingsvermogen, versterking van de 
veerkracht en vermindering van de 
kwetsbaarheid voor klimaatverandering;

b) voortdurende vergroting van het 
aanpassingsvermogen, versterking van de 
veerkracht en vermindering van de 
kwetsbaarheid van alle burgers van de EU 
voor klimaatverandering;

Or. ro
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Amendement 315
César Luena

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) voortdurende vergroting van het 
aanpassingsvermogen, versterking van de 
veerkracht en vermindering van de 
kwetsbaarheid voor klimaatverandering;

b) voortdurende vergroting van het 
aanpassingsvermogen, versterking van de 
veerkracht en aanpassing en vermindering 
van de kwetsbaarheid voor 
klimaatverandering;

Or. en

Amendement 316
Agnès Evren, Dan-Ştefan Motreanu, Pernille Weiss, Inese Vaidere, Radan Kanev, Edina 
Tóth, Nathalie Colin-Oesterlé, Sirpa Pietikäinen, Roberta Metsola

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) evolueren naar een regeneratief 
groeimodel waarbij meer aan de planeet 
wordt teruggeven dan wordt onttrokken, de 
economische groei van 
hulpbronnengebruik wordt losgekoppeld en 
geen milieuaantasting veroorzaakt en de 
transitie naar een circulaire economie 
wordt versneld;

c) evolueren naar een inclusieve en 
duurzame economie gebaseerd op de 
Europese Green Deal als de inclusieve en 
duurzame groeistrategie van de Unie 
waarbij meer aan de planeet wordt 
teruggeven dan wordt onttrokken, de 
economische groei van 
hulpbronnengebruik wordt losgekoppeld en 
geen milieuaantasting veroorzaakt en de 
transitie naar een circulaire economie 
wordt versneld in combinatie met de 
ambitie om vervuiling tot nul terug te 
brengen voor een gifvrij milieu;

Or. en

Amendement 317
Mick Wallace, Clare Daly, João Ferreira
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Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) evolueren naar een regeneratief 
groeimodel waarbij meer aan de planeet 
wordt teruggeven dan wordt onttrokken, de 
economische groei van 
hulpbronnengebruik wordt losgekoppeld en 
geen milieuaantasting veroorzaakt en de 
transitie naar een circulaire economie 
wordt versneld;

c) een nieuw regeneratief economisch 
model verwezenlijken dat het welzijn van 
iedereen verhoogt binnen de grenzen van 
de planeet en waarbij meer aan de planeet 
wordt teruggeven dan wordt onttrokken, 
erkennen dat de economische groei in 
absolute zin niet kan worden losgekoppeld 
van hulpbronnengebruik en geen 
milieuaantasting veroorzaakt en de transitie 
naar een circulaire economie wordt 
versneld;

Or. en

Amendement 318
Silvia Modig

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) evolueren naar een regeneratief 
groeimodel waarbij meer aan de planeet 
wordt teruggeven dan wordt onttrokken, de 
economische groei van 
hulpbronnengebruik wordt losgekoppeld 
en geen milieuaantasting veroorzaakt en 
de transitie naar een circulaire economie 
wordt versneld;

c) evolueren naar een regeneratieve en 
duurzame welzijnsgerichte maatschappij 
en economie waarbij meer aan de planeet 
wordt teruggeven dan wordt onttrokken en 
de volledige transitie naar een gifvrije, 
circulaire economie wordt gewaarborgd, 
vergezeld van wetenschappelijk 
onderbouwde, bindende streefcijfers voor 
de middellange en lange termijn, gericht 
op een vermindering van het gebruik van 
primaire grondstoffen en van 
milieueffecten;

Or. en

Motivering

Aanvulling op het amendement van rapporteur en lid van het Europees Parlement O’Sullivan. 
Bovendien is er een formulering toegevoegd met het oog op de ambitie uit de resolutie van het 
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Europees Parlement van 10 februari 2021 over het nieuwe actieplan voor de circulaire 
economie (2020/2077(INI)).

Amendement 319
Michal Wiezik

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) evolueren naar een regeneratief 
groeimodel waarbij meer aan de planeet 
wordt teruggeven dan wordt onttrokken, de 
economische groei van 
hulpbronnengebruik wordt losgekoppeld en 
geen milieuaantasting veroorzaakt en de 
transitie naar een circulaire economie 
wordt versneld;

c) evolueren naar een regeneratieve en 
duurzame economie waarbij meer aan de 
planeet wordt teruggeven dan wordt 
onttrokken, de economische groei van 
hulpbronnengebruik wordt losgekoppeld en 
geen milieuaantasting veroorzaakt en de 
transitie naar een gifvrije circulaire 
economie met een stapsgewijze benutting 
van hulpbronnen wordt versneld;

Or. en

Amendement 320
Demetris Papadakis, Maria Arena, Nikos Androulakis, Simona Bonafè, Günther Sidl, 
Rovana Plumb, César Luena, Sara Cerdas, Christel Schaldemose, Javi López, Jytte 
Guteland

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) evolueren naar een regeneratief 
groeimodel waarbij meer aan de planeet 
wordt teruggeven dan wordt onttrokken, de 
economische groei van 
hulpbronnengebruik wordt losgekoppeld en 
geen milieuaantasting veroorzaakt en de 
transitie naar een circulaire economie 
wordt versneld;

c) evolueren naar een regeneratief en 
duurzaam welzijnsgericht model waarbij 
meer aan de planeet wordt teruggeven dan 
wordt onttrokken, de economische groei 
van hulpbronnengebruik wordt 
losgekoppeld en geen milieuaantasting 
veroorzaakt en de transitie naar een niet-
toxische circulaire economie wordt 
gewaarborgd;

Or. en
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Amendement 321
César Luena

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) evolueren naar een regeneratief 
groeimodel waarbij meer aan de planeet 
wordt teruggeven dan wordt onttrokken, de 
economische groei van 
hulpbronnengebruik wordt losgekoppeld en 
geen milieuaantasting veroorzaakt en de 
transitie naar een circulaire economie 
wordt versneld;

c) evolueren naar een regeneratief 
groeimodel waarbij meer aan de planeet 
wordt teruggeven dan wordt onttrokken, de 
economische groei van 
hulpbronnengebruik wordt losgekoppeld en 
geen biodiversiteitsverlies en 
milieuaantasting veroorzaakt en de transitie 
naar een circulaire economie wordt 
gewaarborgd;

Or. en

Amendement 322
Alexander Bernhuber

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) evolueren naar een regeneratief 
groeimodel waarbij meer aan de planeet 
wordt teruggeven dan wordt onttrokken, de 
economische groei van 
hulpbronnengebruik wordt losgekoppeld en 
geen milieuaantasting veroorzaakt en de 
transitie naar een circulaire economie 
wordt versneld;

c) evolueren naar een regeneratief 
groeimodel waarbij meer aan de planeet 
wordt teruggeven dan wordt onttrokken, de 
economische groei van 
hulpbronnengebruik wordt losgekoppeld en 
geen milieudruk veroorzaakt en de 
transitie naar een circulaire economie 
wordt versneld;

Or. de

Amendement 323
Petros Kokkalis
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Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) evolueren naar een regeneratief 
groeimodel waarbij meer aan de planeet 
wordt teruggeven dan wordt onttrokken, de 
economische groei van 
hulpbronnengebruik wordt losgekoppeld en 
geen milieuaantasting veroorzaakt en de 
transitie naar een circulaire economie 
wordt versneld;

c) evolueren naar een regeneratief 
groeimodel waarbij meer aan de planeet 
wordt teruggeven dan wordt onttrokken, de 
economische groei van 
hulpbronnengebruik wordt losgekoppeld en 
geen milieuaantasting veroorzaakt en de 
transitie naar een circulaire economie 
wordt versneld. Om vooruitgang te boeken 
op weg naar een regeneratief groeimodel 
zijn specifieke bijdragen op specifieke 
beleidsterreinen nodig, zoals 
natuurherstel, landbouw en bodem-, 
visserij- en bosbeheer. De resultaten van 
die vooruitgang moeten worden 
opgenomen in het Europees Semester en 
centraal staan in de landspecifieke 
aanbevelingen;

Or. en

Amendement 324
Anna Zalewska

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) evolueren naar een regeneratief 
groeimodel waarbij meer aan de planeet 
wordt teruggeven dan wordt onttrokken, de 
economische groei van 
hulpbronnengebruik wordt losgekoppeld en 
geen milieuaantasting veroorzaakt en de 
transitie naar een circulaire economie 
wordt versneld;

c) evolueren naar een regeneratief 
groeimodel waarbij meer aan de planeet 
wordt teruggeven dan wordt onttrokken, de 
economische groei van 
hulpbronnengebruik wordt losgekoppeld en 
geen milieuaantasting veroorzaakt, zonder 
dat hierdoor afbreuk wordt gedaan aan 
een gezonde economische groei, en de 
transitie naar een circulaire economie 
wordt versneld door middel van een 
doeltreffender gebruik van hulpbronnen 
en de toepassing van een afvalhiërarchie;

Or. pl
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Amendement 325
Demetris Papadakis, Maria Arena, Nikos Androulakis, Simona Bonafè, Günther Sidl, 
César Luena, Sara Cerdas, Christel Schaldemose, Javi López, Jytte Guteland

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 2– letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) streven naar het terugbrengen van 
vervuiling van lucht, water en bodem tot 
nul voor een gifvrij milieu, het beschermen 
van de gezondheid en het welzijn van de 
burgers tegen milieugerelateerde risico’s 
en gevolgen;

d) streven naar het terugbrengen van 
vervuiling van lucht, water, bodem, 
alsmede de lichtvervuiling en 
geluidsoverlast tot nul voor een niet-
toxisch milieu, het beschermen van de 
gezondheid en het welzijn van de burgers 
tegen milieugerelateerde risico’s en 
gevolgen;

Or. en

Amendement 326
Mick Wallace, Clare Daly

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 2– letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) streven naar het terugbrengen van 
vervuiling van lucht, water en bodem tot 
nul voor een gifvrij milieu, het beschermen 
van de gezondheid en het welzijn van de 
burgers tegen milieugerelateerde risico’s 
en gevolgen;

d) streven naar het terugbrengen van 
vervuiling van lucht, water en bodem tot 
nul voor een gifvrij milieu, het beschermen 
van de gezondheid en het welzijn van alle 
mensen en dieren tegen milieugerelateerde 
risico’s en gevolgen;

Or. en

Amendement 327
Silvia Modig

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 2– letter d
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) streven naar het terugbrengen van 
vervuiling van lucht, water en bodem tot 
nul voor een gifvrij milieu, het beschermen 
van de gezondheid en het welzijn van de 
burgers tegen milieugerelateerde risico’s 
en gevolgen;

d) streven naar het terugbrengen van 
vervuiling van lucht, water en bodem tot 
nul voor een gifvrij milieu, het beschermen 
van de gezondheid en het welzijn van de 
burgers en de dieren tegen 
milieugerelateerde risico’s en gevolgen 
door de benaderingen “één gezondheid” 
en “één welzijn” te hanteren;

Or. en

Motivering

Deze formulering werd toegevoegd om rekening te houden met de ambitie uit de resolutie van 
het Europees Parlement van 17 april 2020 over gecoördineerde maatregelen van de EU ter 
bestrijding van de COVID-19-pandemie en de gevolgen daarvan (2020/2616(RSP)).

Amendement 328
Alexander Bernhuber

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) streven naar het terugbrengen van 
vervuiling van lucht, water en bodem tot 
nul voor een gifvrij milieu, het beschermen 
van de gezondheid en het welzijn van de 
burgers tegen milieugerelateerde risico’s 
en gevolgen;

d) streven naar het terugbrengen van 
vervuiling van lucht, water en bodem tot 
nul voor een zo gifvrij mogelijk milieu, het 
beschermen van de gezondheid en het 
welzijn van de burgers tegen 
milieugerelateerde risico’s en gevolgen;

Or. de

Amendement 329
João Ferreira, Mick Wallace

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 2 – letter d 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) streven naar het terugbrengen van 
vervuiling van lucht, water en bodem tot 
nul voor een gifvrij milieu, het beschermen 
van de gezondheid en het welzijn van de 
burgers tegen milieugerelateerde risico’s 
en gevolgen;

d) streven naar het terugbrengen van 
vervuiling van lucht, water en bodem tot 
nul voor een gifvrij milieu, het beschermen 
van de gezondheid en het welzijn van de 
burgers tegen milieugerelateerde risico’s 
en gevolgen, onder uniforme toepassing 
van de “één wereld, één gezondheid”-
benadering op gezondheid en welzijn;

Or. pt

Amendement 330
Anna Zalewska

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) streven naar het terugbrengen van 
vervuiling van lucht, water en bodem tot 
nul voor een gifvrij milieu, het beschermen 
van de gezondheid en het welzijn van de 
burgers tegen milieugerelateerde risico’s 
en gevolgen;

d) streven naar het zover mogelijk 
terugbrengen van vervuiling van lucht, 
water en bodem voor een gifvrij milieu, het 
beschermen van de gezondheid en het 
welzijn van de burgers tegen 
milieugerelateerde risico’s en negatieve 
gevolgen;

Or. pl

Amendement 331
Demetris Papadakis, Maria Arena, Nikos Androulakis, Simona Bonafè, Günther Sidl, 
César Luena, Sara Cerdas, Christel Schaldemose, Javi López, Jytte Guteland

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 2– letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) bescherming, behoud en herstel van 
de biodiversiteit en verbetering van het 
natuurlijk kapitaal, met name lucht, water, 
bodem en bos, zoet water, moerasland en 

e) bescherming, behoud en herstel van 
de biodiversiteit en ecosystemen in 
beschermde gebieden en daarbuiten, met 
name lucht, water, bodem en bos, zoet 
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mariene ecosystemen; water, moerasland en mariene 
ecosystemen, overeenkomstig de EU-
biodiversiteitsstrategie voor 2030;

Or. en

Amendement 332
Aurélia Beigneux, Joëlle Mélin, Annika Bruna, Catherine Griset

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) bescherming, behoud en herstel van 
de biodiversiteit en verbetering van het 
natuurlijk kapitaal, met name lucht, water, 
bodem en bos, zoet water, moerasland en 
mariene ecosystemen;

e) bescherming, behoud en herstel van 
de biodiversiteit en herstel van het milieu, 
met name van lucht, water, bodem en 
ondergrond, alsook betere werking van 
ecosystemen, met name bossen, oevers en 
kusten, zoet water, moerasland en mariene 
ecosystemen;

Or. fr

Amendement 333
Silvia Modig

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 2– letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) bescherming, behoud en herstel van 
de biodiversiteit en verbetering van het 
natuurlijk kapitaal, met name lucht, water, 
bodem en bos, zoet water, moerasland en 
mariene ecosystemen;

e) bescherming, behoud en herstel van 
de biodiversiteit en verbetering van de 
gezondheid van het milieu, met name van 
lucht, water en bodem, en het verbeteren 
van de gezondheid en werking van 
ecosystemen, met inbegrip van bos, zoet 
water, moerasland en mariene 
ecosystemen, waarbij minstens 30 % van 
het land en de mariene gebieden van de 
Unie beschermd en goed verbonden 
gebied betreft, waarvan minstens 10 % 
strikt beschermd gebied, en eveneens 
bindende doelstellingen voor 
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natuurherstel worden uitgevoerd zoals 
vastgelegd in Uniewetgeving en het 
ecologisch beheer van niet-beschermd 
land of water wordt gewaarborgd;

Or. en

Motivering

Aanvulling op het amendement van rapporteur en lid van het Europees Parlement O’Sullivan.

Amendement 334
Agnès Evren, Dan-Ştefan Motreanu, Pernille Weiss, Inese Vaidere, Radan Kanev, Edina 
Tóth, Nathalie Colin-Oesterlé, Sirpa Pietikäinen, Roberta Metsola, Christophe Hansen

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 2– letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) bescherming, behoud en herstel van 
de biodiversiteit en verbetering van het 
natuurlijk kapitaal, met name lucht, water, 
bodem en bos, zoet water, moerasland en 
mariene ecosystemen;

e) bescherming, behoud en herstel van 
de biodiversiteit, met name van lucht, 
water, bodem en bos, zoet water, 
moerasland en mariene ecosystemen, 
overeenkomstig de EU-
biodiversiteitsstrategie voor 2030;

Or. en

Amendement 335
Mick Wallace, Clare Daly, João Ferreira

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 2– letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) bescherming, behoud en herstel van 
de biodiversiteit en verbetering van het 
natuurlijk kapitaal, met name lucht, 
water, bodem en bos, zoet water, 
moerasland en mariene ecosystemen;

e) bescherming, behoud en herstel van 
de natuur, met inbegrip van de 
biodiversiteit, lucht, water, bodem en bos, 
zoet water, moerasland en mariene 
ecosystemen en prioriteit toekennen aan 
rewilding;

Or. en
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Amendement 336
Catherine Chabaud, Pascal Canfin, Martin Hojsík, Frédérique Ries, Véronique Trillet-
Lenoir

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 2– letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) bescherming, behoud en herstel van 
de biodiversiteit en verbetering van het 
natuurlijk kapitaal, met name lucht, water, 
bodem en bos, zoet water, moerasland en 
mariene ecosystemen;

e) bescherming, behoud en herstel van 
de biodiversiteit en verbetering van het 
natuurlijk kapitaal, met name lucht, water, 
bodem en bos, zoet water, moerasland en 
mariene ecosystemen, waarbij minstens 
30 % van het land en mariene gebied van 
de Unie wordt beschermd en minstens 
10 % van het grondgebied van de Unie 
strikt wordt beschermd, en daarnaast de 
instelling van beschermde mariene 
gebieden in de Noordelijke IJszee en de 
Zuidelijke Oceaan in samenwerking met 
derde landen, en eveneens bindende 
doelstellingen voor natuurherstel worden 
uitgevoerd zoals vastgelegd in 
Uniewetgeving;

Or. en

Amendement 337
Michal Wiezik

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 2– letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) bescherming, behoud en herstel van 
de biodiversiteit en verbetering van het 
natuurlijk kapitaal, met name lucht, water, 
bodem en bos, zoet water, moerasland en 
mariene ecosystemen;

e) bescherming, behoud en herstel van 
de biodiversiteit en verbetering van het 
natuurlijk kapitaal, met name lucht, water, 
bodem en bos, zoet water, moerasland, 
kust- en mariene ecosystemen, waarbij 
minstens 30 % van het land en mariene 
gebied van de Unie wordt beschermd en 
minstens 10 % van het grondgebied van 
de Unie strikt wordt beschermd en 
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eveneens bindende doelstellingen voor 
natuurherstel worden uitgevoerd;

Or. en

Amendement 338
María Soraya Rodríguez Ramos, Frédérique Ries, Irena Joveva, Catherine Chabaud, 
Susana Solís Pérez, Pascal Canfin, Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 2– letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) bescherming, behoud en herstel van 
de biodiversiteit en verbetering van het 
natuurlijk kapitaal, met name lucht, water, 
bodem en bos, zoet water, moerasland en 
mariene ecosystemen;

e) bescherming, behoud en herstel van 
de biodiversiteit en ecosysteemdiensten en 
verbetering van het natuurlijk kapitaal, met 
name lucht, water, bodem en bos, zoet 
water, mariene ecosystemen van 
moerasland, met inbegrip van degradatie, 
eutrofiëring en verzuring van de oceanen;

Or. en

Amendement 339
Stanislav Polčák

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) bescherming, behoud en herstel van 
de biodiversiteit en verbetering van het 
natuurlijk kapitaal, met name lucht, water, 
bodem en bos, zoet water, moerasland en 
mariene ecosystemen;

e) bescherming, behoud en herstel van 
de biodiversiteit en verbetering van het 
natuurlijk kapitaal, met name lucht, water, 
bodem, bos, flora en fauna, land, zoet 
water, moerasland en mariene 
ecosystemen;

Or. cs

Amendement 340
César Luena
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Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 2– letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) bescherming, behoud en herstel van 
de biodiversiteit en verbetering van het 
natuurlijk kapitaal, met name lucht, water, 
bodem en bos, zoet water, moerasland en 
mariene ecosystemen;

e) bescherming, behoud en herstel van 
de biodiversiteit, het biodiversiteitsverlies 
omkeren, en verbetering van het natuurlijk 
kapitaal, met name lucht, water, bodem en 
bos, zoet water, moerasland, veengebieden 
en mariene ecosystemen;

Or. en

Amendement 341
César Luena

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 2 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) neutraliteit bereiken op het gebied 
van bodemdegradatie en erosie, het verlies 
aan organisch materiaal in de bodem, 
verzilting, verontreiniging, verdichting, 
afdekking, biodiversiteitsverlies in de 
bodem, verzuring en woestijnvorming 
aanpakken;

Or. en

Amendement 342
César Luena

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 2 – letter e ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e ter) een bijdrage leveren aan de 
volledige uitvoering van de “één 
gezondheid”-benadering, kennishiaten 
opvullen en oplossingen vinden om de 
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gezondheid van ecosystemen en hun 
bijdrage aan de gezondheid van de mens 
te verbeteren, aangezien goed werkende 
ecosystemen cruciaal zijn om onze 
veerkracht te stimuleren en te voorkomen 
dat toekomstige ziekten ontstaan en zich 
verspreiden;

Or. en

Amendement 343
Rob Rooken

Voorstel voor een besluit
Article 2 – paragraph 2 – point f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) bevordering van 
milieuduurzaamheid en vermindering van 
de grootste productie- en 
consumptiebronnen van milieu- en 
klimaatdruk, met name op het gebied van 
energie, industriële ontwikkeling, 
gebouwen en infrastructuur, mobiliteit en 
het voedselsysteem.

f) bevordering van 
milieuduurzaamheid, met name op het 
gebied van energie, industriële 
ontwikkeling, gebouwen en infrastructuur, 
mobiliteit en het voedselsysteem.

Or. nl

Amendement 344
Mick Wallace, Clare Daly

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 2 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) bevordering van 
milieuduurzaamheid en vermindering van 
de grootste productie- en 
consumptiebronnen van milieu- en 
klimaatdruk, met name op het gebied van 
energie, industriële ontwikkeling, 
gebouwen en infrastructuur, mobiliteit en 

f) waarborgen van 
milieuduurzaamheid en vermindering van 
consumptie en productie en de daarmee 
gepaard gaande milieu- en klimaatdruk, 
met name op het gebied van energie, 
industriële ontwikkeling, gebouwen en 
infrastructuur, internationale handel, 
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het voedselsysteem. mobiliteit en het voedselsysteem.

Or. en

Amendement 345
Aurélia Beigneux, Joëlle Mélin, Annika Bruna, Catherine Griset

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 2 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) bevordering van 
milieuduurzaamheid en vermindering van 
de grootste productie- en 
consumptiebronnen van milieu- en 
klimaatdruk, met name op het gebied van 
energie, industriële ontwikkeling, 
gebouwen en infrastructuur, mobiliteit en 
het voedselsysteem.

f) bevordering van 
milieuduurzaamheid en vermindering van 
de grootste productie- en 
consumptiebronnen van milieu- en 
klimaatdruk, waarbij rekening wordt 
gehouden met de evolutie van de 
gezondheidstoestand en de economische 
en sociale crisis als gevolg van COVID-
19, met name op het gebied van energie, 
industriële ontwikkeling, gebouwen en 
infrastructuur, mobiliteit, internationale 
handel (door het ter discussie stellen van 
de vrijhandelsakkoorden) en 
voedselsystemen, met inbegrip van de 
landbouw, visserij en aquacultuur.

Or. fr

Amendement 346
Demetris Papadakis, Maria Arena, Nikos Androulakis, Simona Bonafè, Günther Sidl, 
César Luena, Sara Cerdas, Christel Schaldemose, Javi López, Jytte Guteland

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 2 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) bevordering van 
milieuduurzaamheid en vermindering van 
de grootste productie- en 
consumptiebronnen van milieu- en 
klimaatdruk, met name op het gebied van 
energie, industriële ontwikkeling, 

f) bevordering van 
milieuduurzaamheid en vermindering van 
de grootste productie- en 
consumptiebronnen van milieu- en 
klimaatdruk, met name op het gebied van 
energie, industriële ontwikkeling, 
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gebouwen en infrastructuur, mobiliteit en 
het voedselsysteem.

gebouwen en infrastructuur, mobiliteit, 
voedselsysteem en internationale handel, 
onder meer door bindende streefcijfers 
van de Unie om de voetafdruk van de 
Unie op het gebied van materiaal en 
consumptie aanzienlijk te verkleinen.

Or. en

Amendement 347
María Soraya Rodríguez Ramos, Irena Joveva, Catherine Chabaud, Susana Solís Pérez, 
Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 2 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) bevordering van 
milieuduurzaamheid en vermindering van 
de grootste productie- en 
consumptiebronnen van milieu- en 
klimaatdruk, met name op het gebied van 
energie, industriële ontwikkeling, 
gebouwen en infrastructuur, mobiliteit en 
het voedselsysteem.

f) bevordering van 
milieuduurzaamheid, met inbegrip van 
energie-efficiëntie en de beginselen van 
de circulaire economie, en vermindering 
van de grootste productie- en 
consumptiebronnen van milieu- en 
klimaatdruk, met name op het gebied van 
energie, industriële ontwikkeling, 
gebouwen en infrastructuur, mobiliteit en 
het voedselsysteem, terwijl de externe 
klimaat- en milieukosten worden 
doorberekend.

Or. en

Amendement 348
Alexander Bernhuber

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 2 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) bevordering van 
milieuduurzaamheid en vermindering van 
de grootste productie- en 
consumptiebronnen van milieu- en 

f) bevordering van 
milieuduurzaamheid en vermindering van 
de grootste productie- en 
consumptiebronnen van milieu- en 
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klimaatdruk, met name op het gebied van 
energie, industriële ontwikkeling, 
gebouwen en infrastructuur, mobiliteit en 
het voedselsysteem.

klimaatdruk, met name op het gebied van 
energie, industriële ontwikkeling, 
gebouwen en infrastructuur, mobiliteit en 
het voedselsysteem. De andere pijlers van 
duurzaamheid – de sociale en 
economische – moeten in het MAP 
dienovereenkomstig in aanmerking 
worden genomen.

Or. de

Amendement 349
Pascal Canfin, Martin Hojsík, Catherine Chabaud, Frédérique Ries, María Soraya 
Rodríguez Ramos, Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 2 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) bevordering van 
milieuduurzaamheid en vermindering van 
de grootste productie- en 
consumptiebronnen van milieu- en 
klimaatdruk, met name op het gebied van 
energie, industriële ontwikkeling, 
gebouwen en infrastructuur, mobiliteit en 
het voedselsysteem.

f) bevordering van 
milieuduurzaamheid en vermindering van 
de voetafdruk van de grootste productie- 
en consumptiebronnen in de EU van 
milieu- en klimaatdruk, met name op het 
gebied van energie, industriële 
ontwikkeling, gebouwen en infrastructuur, 
mobiliteit, internationale handel, de 
voedselsystemen en landbouw met 
inbegrip van mondiale ontbossing die 
door de EU wordt voortgedreven.

Or. en

Amendement 350
Antoni Comín i Oliveres

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 2 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) bevordering van 
milieuduurzaamheid en vermindering van 
de grootste productie- en 

f) bevordering van 
milieuduurzaamheid en vermindering van 
de grootste landgebruik- en vervuilings-, 
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consumptiebronnen van milieu- en 
klimaatdruk, met name op het gebied van 
energie, industriële ontwikkeling, 
gebouwen en infrastructuur, mobiliteit en 
het voedselsysteem.

productie- en consumptiebronnen van 
milieu- en klimaatdruk, met name op het 
gebied van energie, industriële 
ontwikkeling, gebouwen en infrastructuur, 
mobiliteit, internationale handel en 
voedselsystemen, met inbegrip van de 
landbouw, visserij en aquacultuur.

Or. en

Amendement 351
Michal Wiezik

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 2 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) bevordering van 
milieuduurzaamheid en vermindering van 
de grootste productie- en 
consumptiebronnen van milieu- en 
klimaatdruk, met name op het gebied van 
energie, industriële ontwikkeling, 
gebouwen en infrastructuur, mobiliteit en 
het voedselsysteem.

f) bevordering van 
milieuduurzaamheid en vermindering van 
de grootste productie- en 
consumptiebronnen van milieu- en 
klimaatdruk, met name op het gebied van 
energie, industriële ontwikkeling, 
gebouwen en infrastructuur, bosbouw, 
mobiliteit, internationale handel en het 
voedselsysteem.

Or. en

Amendement 352
Stanislav Polčák

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 2 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) bevordering van 
milieuduurzaamheid en vermindering van 
de grootste productie- en 
consumptiebronnen van milieu- en 
klimaatdruk, met name op het gebied van 
energie, industriële ontwikkeling, 
gebouwen en infrastructuur, mobiliteit en 

f) bevordering van 
milieuduurzaamheid en significante 
vermindering van de grootste productie- en 
consumptiebronnen van milieu- en 
klimaatdruk, met name op het gebied van 
energie, industriële ontwikkeling, 
gebouwen en infrastructuur, mobiliteit en 
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het voedselsysteem. het voedselsysteem, met inbegrip van de 
landbouw.

Or. cs

Amendement 353
Agnès Evren, Dan-Ştefan Motreanu, Pernille Weiss, Inese Vaidere, Radan Kanev, Edina 
Tóth, Nathalie Colin-Oesterlé, Sirpa Pietikäinen, Roberta Metsola, Christophe Hansen

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 2 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) bevordering van 
milieuduurzaamheid en vermindering van 
de grootste productie- en 
consumptiebronnen van milieu- en 
klimaatdruk, met name op het gebied van 
energie, industriële ontwikkeling, 
gebouwen en infrastructuur, mobiliteit en 
het voedselsysteem.

f) bevordering van 
milieuduurzaamheid en vermindering van 
de grootste productie- en 
consumptiebronnen van milieu- en 
klimaatdruk, met name op het gebied van 
energie, industriële ontwikkeling, 
gebouwen en infrastructuur, mobiliteit, 
internationale handel en het 
voedselsysteem.

Or. en

Amendement 354
César Luena

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 2 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) bevordering van 
milieuduurzaamheid en vermindering van 
de grootste productie- en 
consumptiebronnen van milieu- en 
klimaatdruk, met name op het gebied van 
energie, industriële ontwikkeling, 
gebouwen en infrastructuur, mobiliteit en 
het voedselsysteem.

f) bevordering van 
milieuduurzaamheid en vermindering van 
de grootste productie- en 
consumptiebronnen van milieu- en 
klimaatdruk, met name op het gebied van 
energie, industriële ontwikkeling en 
productie, gebouwen en infrastructuur, 
mobiliteit en het voedselsysteem.

Or. en



PE689.633v02-00 186/314 AM\1226728NL.docx

NL

Amendement 355
Mick Wallace, Clare Daly, João Ferreira

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 2 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f bis) evolueren naar stelselmatig 
gewijzigde voedselsystemen in de Unie, 
waarbij prioriteit wordt gegeven aan 
lokale productie en consumptie, het 
zwaartepunt wordt verlegd van 
productiviteit naar de duurzaamheid van 
voedselsystemen, het waarborgen van een 
gezonde bodem wordt beschouwd als de 
grondslag van voedselzekerheid, het leven 
en de bestaansmiddelen op het platteland 
worden gewaardeerd, voedsel geen 
handelswaar meer is, maar wordt 
bevorderd als gemeenschappelijk belang, 
biologische landbouw de basis is en de 
stap wordt gezet richting volledig gifvrij 
voedsel.

Or. en

Motivering

Voedselsystemen moeten een van de thematische prioriteiten van dit MAP zijn.

Amendement 356
Silvia Modig

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 2 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f bis) toetsing en bevordering van de 
samenhang tussen milieubeleid, sociaal 
beleid en andere relevante 
beleidsmaatregelen teneinde ervoor te 
zorgen dat de transitie naar een duurzame 
toekomst eerlijk en inclusief is.
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Or. en

Motivering

Voortbouwend op de Europese Green Deal moet het begrip “rechtvaardige transitie” aan de 
agenda worden toegevoegd. Bovendien is na de evaluatie van het 7e MAP geconcludeerd dat 
er onvoldoende beleidsintegratie had plaatsgevonden en dat er meer aandacht had kunnen 
worden besteed aan sociale kwesties door voort te bouwen op de bestaande banden tussen het 
milieu en het sociaal beleid. Derhalve moet dit aspect aan het 8e MAP worden toegevoegd.

Amendement 357
Demetris Papadakis, Maria Arena, Nikos Androulakis, Simona Bonafè, Günther Sidl, 
César Luena, Sara Cerdas, Christel Schaldemose, Javi López

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 2 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f bis) de verwezenlijking van de 
internationale toezeggingen die zijn 
gedaan op het gebied van klimaat en 
milieu, met inbegrip van de doelstellingen 
inzake duurzame ontwikkeling.

Or. en

Amendement 358
Demetris Papadakis, Maria Arena, Nikos Androulakis, Simona Bonafè, Günther Sidl, 
Rovana Plumb, César Luena, Sara Cerdas, Christel Schaldemose, Javi López, Jytte 
Guteland

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De thematische prioritaire 
doelstellingen in lid 2 bestrijken de 
doelstellingen, streefcijfers en 
maatregelen zoals uiteengezet in de 
strategieën en initiatieven van de 
Europese Green Deal, alsmede de 
streefcijfers in de wetgeving van de Unie 
die bijdragen aan de verwezenlijking van 
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die doelstellingen. Die omvatten onder 
meer het klimaat- en energiekader 2030 
van de Unie, het Actieplan voor een 
circulaire economie, de EU-
biodiversiteitsstrategie voor 2030, de “van 
boer tot bord”-strategie, het actieplan 
voor de visserij en mariene ecosystemen, 
de EU-strategie voor het 
Noordpoolgebied, de EU-bosstrategie, het 
actieplan om de vervuiling tot nul terug te 
brengen, de EU-strategie voor chemische 
stoffen en de Europese industriestrategie.

Or. en

Amendement 359
María Soraya Rodríguez Ramos, Irena Joveva, Catherine Chabaud, Susana Solís Pérez, 
Pascal Canfin, Martin Hojsík, Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De thematische prioritaire 
doelstellingen in lid 2 worden geacht de 
streefcijfers en maatregelen zoals 
uiteengezet in de strategieën van de 
Europese Green Deal af te dekken, 
alsmede de streefcijfers in de wetgeving 
van de Unie die bijdragen aan de 
verwezenlijking van die doelstellingen. Bij 
het ontwikkelen van het monitoringkader 
voor het beoordelen van de vooruitgang 
van het 8e MAP wordt rekening gehouden 
met die streefcijfers en maatregelen.

Or. en

Motivering

De thematische prioritaire doelstellingen in lid 2 worden geacht de streefcijfers en 
maatregelen zoals uiteengezet in de strategieën van de Europese Green Deal af te dekken, 
alsmede de streefcijfers in de wetgeving van de Unie die bijdragen aan de verwezenlijking 
van die doelstellingen. Bij het ontwikkelen van het monitoringkader voor het beoordelen 
van de vooruitgang van het 8e MAP wordt rekening gehouden met die streefcijfers en 
maatregelen.
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Amendement 360
Agnès Evren, Dan-Ştefan Motreanu, Pernille Weiss, Radan Kanev, Edina Tóth, Nathalie 
Colin-Oesterlé, Sirpa Pietikäinen, Roberta Metsola, Christophe Hansen

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De thematische prioritaire 
doelstellingen in lid 2 bestrijken de 
streefcijfers en maatregelen zoals 
uiteengezet in de Europese Green Deal, 
alsmede de strategieën, initiatieven en 
kaders in het kader van de Europese 
Green Deal.

Or. en

Amendement 361
Michal Wiezik

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Faciliterende voorwaarden voor de 
verwezenlijking van de prioritaire 
doelstellingen van het programma

Faciliterende voorwaarden en acties voor 
de verwezenlijking van de prioritaire 
doelstellingen van het programma

Or. en

Amendement 362
João Ferreira, Mick Wallace

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Faciliterende voorwaarden voor de 
verwezenlijking van de prioritaire 

Noodzakelijke acties voor de 
verwezenlijking van de prioritaire 
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doelstellingen van het programma doelstellingen van het programma

Or. pt

Amendement 363
Mick Wallace, Clare Daly

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Faciliterende voorwaarden voor de 
verwezenlijking van de prioritaire 
doelstellingen van het programma

Beleidsmaatregelen voor de 
verwezenlijking van de prioritaire 
doelstellingen van het programma

Or. en

Motivering

Hier gaat het niet over de voorwaarden die de verwezenlijking van de prioriteiten mogelijk 
maakt – al die prioriteiten vereisen daadwerkelijke beleidsmaatregelen, op het niveau van de 
Unie en de lidstaten.

Amendement 364
Alexander Bernhuber

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Om de prioritaire doelstellingen 
van het 8e MAP te verwezenlijken:

1. Om de prioritaire doelstellingen 
van het 8e MAP, na bepaling van een 
weging door de EU-instellingen, te 
verwezenlijken:

Or. de

Amendement 365
Mick Wallace, Clare Daly
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Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter -a (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-a) moet ontgroei en 
herverdelingsbeleid worden nagestreefd 
en worden afgestapt van het bbp als 
maatstaf voor vooruitgang;

Or. en

Amendement 366
Mick Wallace, Clare Daly

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter -a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 -a bis) moet de voetafdruk van de Unie op 
het gebied van materiaal en consumptie 
aanzienlijk worden verkleind, om ze zo 
snel mogelijk binnen de grenzen van de 
planeet te brengen;

Or. en

Amendement 367
Agnès Evren, Pernille Weiss, Radan Kanev, Edina Tóth, Nathalie Colin-Oesterlé, Sirpa 
Pietikäinen, Roberta Metsola

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) moet worden gewaarborgd dat de 
milieu- en klimaatwetgeving van de Unie 
effectief en efficiënt wordt uitgevoerd, 
moet worden gestreefd naar uitmuntende 
milieuprestaties op EU-, nationaal, 
regionaal en lokaal niveau, onder meer 
door te voorzien in een passende 
administratieve capaciteit en capaciteit op 

a) moet worden gewaarborgd dat de 
milieu- en klimaatwetgeving van de Unie 
effectief, voorspelbaar en snel wordt 
uitgevoerd, moet worden gestreefd naar 
uitmuntende milieuprestaties op EU-, 
nationaal, regionaal en lokaal niveau, onder 
meer door te voorzien in voldoende 
administratieve capaciteit en capaciteit op 
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het gebied van waarborging van de 
naleving, zoals uiteengezet in de 
regelmatige evaluatie van de uitvoering 
van het milieubeleid, en moet meer tegen 
milieucriminaliteit worden opgetreden;

het gebied van waarborging van de 
naleving, zoals uiteengezet in de 
regelmatige evaluatie van de uitvoering 
van het milieubeleid;

Or. en

Amendement 368
Michal Wiezik

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) moet worden gewaarborgd dat de 
milieu- en klimaatwetgeving van de Unie 
effectief en efficiënt wordt uitgevoerd, 
moet worden gestreefd naar uitmuntende 
milieuprestaties op EU-, nationaal, 
regionaal en lokaal niveau, onder meer 
door te voorzien in een passende 
administratieve capaciteit en capaciteit op 
het gebied van waarborging van de 
naleving, zoals uiteengezet in de 
regelmatige evaluatie van de uitvoering 
van het milieubeleid, en moet meer tegen 
milieucriminaliteit worden opgetreden;

a) moet worden gewaarborgd dat de 
milieu- en klimaatwetgeving van de Unie 
volledig, effectief en efficiënt wordt 
uitgevoerd, moet schade worden 
voorkomen, met inbegrip van 
onomkeerbare schade aan en verlies van 
het natuurlijk erfgoed van de EU, moet 
worden gestreefd naar uitmuntende 
milieuprestaties op EU-, nationaal, 
regionaal en lokaal niveau, onder meer 
door te voorzien in een passende 
administratieve capaciteit en capaciteit op 
het gebied van waarborging van de 
naleving, zoals uiteengezet in de 
regelmatige evaluatie van de uitvoering 
van het milieubeleid, en moet meer en 
tijdig met afschrikkende middelen tegen 
niet-naleving, milieucriminaliteit en 
milieuschade worden opgetreden;

Or. en

Amendement 369
Tudor Ciuhodaru

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) moet worden gewaarborgd dat de 
milieu- en klimaatwetgeving van de Unie 
effectief en efficiënt wordt uitgevoerd, 
moet worden gestreefd naar uitmuntende 
milieuprestaties op EU-, nationaal, 
regionaal en lokaal niveau, onder meer 
door te voorzien in een passende 
administratieve capaciteit en capaciteit op 
het gebied van waarborging van de 
naleving, zoals uiteengezet in de 
regelmatige evaluatie van de uitvoering 
van het milieubeleid, en moet meer tegen 
milieucriminaliteit worden opgetreden;

a) moet worden gewaarborgd dat de 
milieu- en klimaatwetgeving van de Unie 
effectief en efficiënt wordt uitgevoerd, 
moet worden gestreefd naar uitmuntende 
milieuprestaties op EU-, nationaal, 
regionaal en lokaal niveau, onder meer 
door te voorzien in een passende 
administratieve capaciteit en capaciteit op 
het gebied van waarborging van de 
naleving, zoals uiteengezet in de 
regelmatige evaluatie van de uitvoering 
van het milieubeleid, en moet meer tegen 
milieucriminaliteit worden opgetreden en 
voortdurend worden gekeken naar nieuwe 
manieren om de impact van bestaande 
oplossingen te optimaliseren;

Or. ro

Amendement 370
Demetris Papadakis, Maria Arena, Nikos Androulakis, Simona Bonafè, Günther Sidl, 
César Luena, Sara Cerdas, Christel Schaldemose, Javi López, Jytte Guteland

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) moet worden gewaarborgd dat de 
milieu- en klimaatwetgeving van de Unie 
effectief en efficiënt wordt uitgevoerd, 
moet worden gestreefd naar uitmuntende 
milieuprestaties op EU-, nationaal, 
regionaal en lokaal niveau, onder meer 
door te voorzien in een passende 
administratieve capaciteit en capaciteit op 
het gebied van waarborging van de 
naleving, zoals uiteengezet in de 
regelmatige evaluatie van de uitvoering 
van het milieubeleid, en moet meer tegen 
milieucriminaliteit worden opgetreden;

a) moet worden gewaarborgd dat de 
milieu- en klimaatwetgeving van de Unie 
effectief en efficiënt wordt uitgevoerd door 
passende middelen toe te wijzen en snel 
actie te ondernemen tegen inbreuken, 
moet worden gestreefd naar uitmuntende 
milieuprestaties op EU-, nationaal, 
regionaal en lokaal niveau, onder meer 
door te voorzien in een passende 
administratieve capaciteit en capaciteit op 
het gebied van waarborging van de 
naleving, zoals uiteengezet in de 
regelmatige evaluatie van de uitvoering 
van het milieubeleid, en moet meer tegen 
milieucriminaliteit worden opgetreden;
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Or. en

Amendement 371
Stanislav Polčák

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) moet worden gewaarborgd dat de 
milieu- en klimaatwetgeving van de Unie 
effectief en efficiënt wordt uitgevoerd, 
moet worden gestreefd naar uitmuntende 
milieuprestaties op EU-, nationaal, 
regionaal en lokaal niveau, onder meer 
door te voorzien in een passende 
administratieve capaciteit en capaciteit op 
het gebied van waarborging van de 
naleving, zoals uiteengezet in de 
regelmatige evaluatie van de uitvoering 
van het milieubeleid, en moet meer tegen 
milieucriminaliteit worden opgetreden;

a) moet worden gezorgd voor 
hoogwaardige en ambitieuze milieu- en 
klimaatwetgeving van de Unie waarvan de 
effectieve en efficiënte uitvoering wordt 
gewaarborgd, moet worden gestreefd naar 
uitmuntende milieuprestaties op EU-, 
nationaal, regionaal en lokaal niveau, onder 
meer door te voorzien in een passende 
administratieve capaciteit en capaciteit op 
het gebied van waarborging van de 
naleving, zoals uiteengezet in de 
regelmatige evaluatie van de uitvoering 
van het milieubeleid, en moet meer tegen 
milieucriminaliteit worden opgetreden;

Or. cs

Amendement 372
César Luena

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) moet worden gewaarborgd dat de 
milieu- en klimaatwetgeving van de Unie 
effectief en efficiënt wordt uitgevoerd, 
moet worden gestreefd naar uitmuntende 
milieuprestaties op EU-, nationaal, 
regionaal en lokaal niveau, onder meer 
door te voorzien in een passende 
administratieve capaciteit en capaciteit op 
het gebied van waarborging van de 
naleving, zoals uiteengezet in de 

a) moet worden gewaarborgd dat de 
milieu- en klimaatwetgeving van de Unie 
effectief en efficiënt wordt uitgevoerd, 
moet worden gestreefd naar uitmuntende 
milieuprestaties op EU-, nationaal, 
regionaal en lokaal niveau, onder meer 
door te voorzien in een passende 
administratieve capaciteit en capaciteit op 
het gebied van waarborging van de 
naleving, zoals uiteengezet in de 
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regelmatige evaluatie van de uitvoering 
van het milieubeleid, en moet meer tegen 
milieucriminaliteit worden opgetreden;

regelmatige evaluatie van de uitvoering 
van het milieubeleid, en moet meer worden 
opgetreden op het gebied van 
milieuaansprakelijkheid en 
milieucriminaliteit;

Or. en

Amendement 373
Aurélia Beigneux, Joëlle Mélin, Annika Bruna, Catherine Griset

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) moet worden gewaarborgd dat de 
milieu- en klimaatwetgeving van de Unie 
effectief en efficiënt wordt uitgevoerd, 
moet worden gestreefd naar uitmuntende 
milieuprestaties op EU-, nationaal, 
regionaal en lokaal niveau, onder meer 
door te voorzien in een passende 
administratieve capaciteit en capaciteit op 
het gebied van waarborging van de 
naleving, zoals uiteengezet in de 
regelmatige evaluatie van de uitvoering 
van het milieubeleid, en moet meer tegen 
milieucriminaliteit worden opgetreden;

a) moet door middel van een directe 
samenwerking met de lidstaten worden 
gewaarborgd dat de milieu- en 
klimaatwetgeving van de Unie wordt 
uitgevoerd, moet worden gestreefd naar 
uitmuntende milieuprestaties op EU-, 
nationaal, regionaal en lokaal niveau, onder 
meer door te voorzien in een passende 
administratieve capaciteit en capaciteit op 
het gebied van waarborging van de 
naleving, zoals uiteengezet in de 
regelmatige evaluatie van de uitvoering 
van het milieubeleid, en moet meer tegen 
milieucriminaliteit worden opgetreden;

Or. fr

Amendement 374
Rob Rooken

Voorstel voor een besluit
Article 3 – paragraph 1 – point a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) moet worden gewaarborgd dat de 
milieu- en klimaatwetgeving van de Unie 
effectief en efficiënt wordt uitgevoerd, 
moet worden gestreefd naar uitmuntende 

a) moet worden gewaarborgd dat de 
milieuwetgeving van de Unie effectief en 
efficiënt wordt uitgevoerd, moet worden 
gestreefd naar uitmuntende milieuprestaties 
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milieuprestaties op EU-, nationaal, 
regionaal en lokaal niveau, onder meer 
door te voorzien in een passende 
administratieve capaciteit en capaciteit op 
het gebied van waarborging van de 
naleving, zoals uiteengezet in de 
regelmatige evaluatie van de uitvoering 
van het milieubeleid, en moet meer tegen 
milieucriminaliteit worden opgetreden;

op EU-, nationaal, regionaal en lokaal 
niveau, onder meer door te voorzien in een 
passende administratieve capaciteit en 
capaciteit op het gebied van waarborging 
van de naleving, zoals uiteengezet in de 
regelmatige evaluatie van de uitvoering 
van het milieubeleid, en moet meer tegen 
milieucriminaliteit worden opgetreden;

Or. nl

Amendement 375
Agnès Evren, Dan-Ştefan Motreanu, Pernille Weiss, Inese Vaidere, Radan Kanev, Edina 
Tóth, Nathalie Colin-Oesterlé, Sirpa Pietikäinen, Roberta Metsola, Michal Wiezik, 
Christophe Hansen

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) moeten stimulansen, richtsnoeren 
en aanbevelingen worden verbeterd, 
alsmede doeltreffende, ontradende en 
evenredige sancties om een doeltreffende 
uitvoering te waarborgen en risico’s op 
niet-naleving van milieuwetgeving te 
verminderen, moeten de samenwerking en 
de doeltreffende handhaving van 
relevante bepalingen in het bestuurs-, 
straf- en burgerlijk recht van de Unie 
worden verbeterd om het milieu te 
beschermen, met een systematische 
follow-up van de inbreukprocedures, 
onder meer door te waarborgen dat 
hiervoor op zowel het niveau van de Unie 
als het niveau van de lidstaten voldoende 
financiële en personele middelen worden 
uitgetrokken;

Or. en

Amendement 376
Aurélia Beigneux, Joëlle Mélin, Annika Bruna, Catherine Griset
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Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) moet de toepassing van de 
milieuwetgeving van de Unie worden 
aangepast waar de uitvoering te wensen 
over laat, waarbij rekening wordt 
gehouden met de wil van de lidstaten en 
zij op financieel gebied nergens toe 
worden gedwongen, maar worden 
geholpen door middel van doeltreffende 
programma’s, met systematische 
opvolging van de steunprocedures, onder 
meer door te waarborgen dat hiervoor op 
zowel het niveau van de Unie als het 
niveau van de lidstaten voldoende 
financiële en personele middelen 
beschikbaar zijn;

Or. fr

Amendement 377
Grace O’Sullivan

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) moet regelmatig de samenhang 
worden geëvalueerd tussen de 
maatregelen en het beleid van de Unie, 
met inbegrip van de sectorale wetgeving, 
het extern optreden en de begroting van 
de Unie en de prioritaire doelstellingen 
zoals vastgelegd in artikel 2, leden 1 en 2; 
die evaluaties zijn tevens van toepassing 
op de beoordelingen door de Commissie 
van de nationale of regionale plannen die 
betrekking hebben op de uitvoering van 
de wetgeving van de Unie;

Or. en
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Motivering

To replace amendment 43 in the draft report (Article 3 – paragraph 1 – point b – indent 1 b 
(new))This amendment is based on wording from the European Parliament's position on the 
climate law, and calls for regularly reviewing the consistency of Union measures and policies 
to ensure that they are consistent with all the priority objectives. This amendment replaces 
Amendment 43 to the draft report which unintentionally excluded Article 2(1) which outlines 
the 8th EAP's long term priority objective, including climate neutrality for 2050. However, 
the review should also seek to prevent lock-in effects beyond 2030.

Amendement 378
María Soraya Rodríguez Ramos, Frédérique Ries, Irena Joveva, Catherine Chabaud, 
Susana Solís Pérez, Pascal Canfin, Martin Hojsík, Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae 
Ştefănuță

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) moet de nieuwe jaarlijkse 
bestedingsdoelstelling voor biodiversiteit 
van 7,5 % vanaf 2024 daadwerkelijk 
worden opgenomen in het meerjarig 
financieel kader (MFK), om in 2026 en 
2027 te komen tot 10 % en de jaarlijkse 
bestedingsdoelstelling in het volgende 
MFK progressief te verhogen en 
tegelijkertijd de samenhang tussen de 
middelen voor biodiversiteit en klimaat te 
waarborgen;

Or. en

Amendement 379
Anna Zalewska

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) moet worden gewaarborgd dat het 
beginsel van solidariteit tussen de 
lidstaten te allen tijde wordt nageleefd, 



AM\1226728NL.docx 199/314 PE689.633v02-00

NL

overeenkomstig artikel 194, lid 1 TFEU;

Or. pl

Amendement 380
María Soraya Rodríguez Ramos, Catherine Chabaud, Susana Solís Pérez, Pascal 
Canfin, Martin Hojsík, Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter a ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a ter) moet het beginsel “geen ernstige 
afbreuk doen” waarnaar wordt verwezen 
in artikel 17 van 
Verordening (EU) 2020/852 geïntegreerd 
en concreet gestalte worden gegeven in de 
toolbox voor betere regelgeving van de 
Europese Commissie, met inbegrip van 
een “eerst over duurzaamheid 
nadenken”-benadering voor alle nieuwe 
initiatieven en evaluaties, de garantie dat 
milieu- en klimaateffecten een verplicht 
onderdeel uitmaken van alle 
effectbeoordelingen en moeten 
bijkomende alomvattende instrumenten 
voor effectbeoordelingen worden 
ontwikkeld waarbij individuele en 
cumulatieve effecten en zowel de kosten 
van optreden als niet-optreden wat betreft 
de onmiddellijke en langetermijneffecten 
in aanmerking worden genomen;

Or. en

Amendement 381
Agnès Evren, Pernille Weiss, Radan Kanev, Edina Tóth, Nathalie Colin-Oesterlé, Sirpa 
Pietikäinen, Roberta Metsola, Michal Wiezik, Christophe Hansen

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter b – streepje -1 (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– de volledige inachtneming van 
artikel 191 VWEU,

Or. en

Amendement 382
Agnès Evren, Pernille Weiss, Inese Vaidere, Radan Kanev, Edina Tóth, Nathalie Colin-
Oesterlé, Sirpa Pietikäinen, Roberta Metsola, Christophe Hansen

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter b – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– de in artikel 2 genoemde prioritaire 
doelstellingen in alle relevante strategieën, 
wetgevings- en niet-wetgevingsinitiatieven, 
programma’s, investeringen en projecten 
op EU-, nationaal, regionaal en lokaal 
niveau te mainstreamen, zodat deze en de 
uitvoering ervan geen afbreuk doen aan de 
in artikel 2 genoemde prioritaire 
doelstellingen,

– de in artikel 2 genoemde prioritaire 
doelstellingen in alle relevante strategieën, 
wetgevings- en niet-wetgevingsinitiatieven, 
programma’s, investeringen en projecten 
op EU-, nationaal, regionaal en lokaal 
niveau te mainstreamen, en te waarborgen 
dat alle strategieën, wetgevings- en niet-
wetgevingsinitiatieven, programma’s, 
investeringen en projecten en de 
uitvoering ervan geen ernstige afbreuk 
doen aan de in artikel 2 genoemde 
prioritaire doelstellingen, overeenkomstig 
Verordening (EU) 2020/852 van het 
Europees Parlement en de Raad1 bis,

__________________
1 bis Verordening (EU) 2020/852 van het 
Europees Parlement en 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 383
Demetris Papadakis, Maria Arena, Nikos Androulakis, Simona Bonafè, Günther Sidl, 
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César Luena, Sara Cerdas, Christel Schaldemose, Javi López, Jytte Guteland

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter b – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– de in artikel 2 genoemde prioritaire 
doelstellingen in alle relevante strategieën, 
wetgevings- en niet-wetgevingsinitiatieven, 
programma’s, investeringen en projecten 
op EU-, nationaal, regionaal en lokaal 
niveau te mainstreamen, zodat deze en de 
uitvoering ervan geen afbreuk doen aan de 
in artikel 2 genoemde prioritaire 
doelstellingen,

– de in artikel 2 genoemde prioritaire 
doelstellingen in alle strategieën, 
wetgevings- en niet-wetgevingsinitiatieven, 
programma’s, investeringen en projecten 
op EU-, nationaal, regionaal en lokaal 
niveau te mainstreamen, zodat deze en de 
uitvoering ervan bijdragen aan en geen 
afbreuk doen aan de in artikel 2 genoemde 
prioritaire doelstellingen, overeenkomstig 
Verordening (EU) 2020/852 van het 
Europees Parlement en de Raad,

Or. en

Amendement 384
Stanislav Polčák

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter b – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– de in artikel 2 genoemde prioritaire 
doelstellingen in alle relevante strategieën, 
wetgevings- en niet-wetgevingsinitiatieven, 
programma’s, investeringen en projecten 
op EU-, nationaal, regionaal en lokaal 
niveau te mainstreamen, zodat deze en de 
uitvoering ervan geen afbreuk doen aan de 
in artikel 2 genoemde prioritaire 
doelstellingen,

– de in artikel 2 genoemde prioritaire 
doelstellingen in alle relevante strategieën, 
wetgevings- en niet-wetgevingsinitiatieven, 
programma’s, investeringen en projecten 
op EU-, nationaal, regionaal en lokaal 
niveau te mainstreamen, evenals in alle 
relevante door de Unie gesloten 
internationale overeenkomsten, zodat 
deze en de uitvoering ervan geen afbreuk 
doen aan de in artikel 2 genoemde 
prioritaire doelstellingen,

Or. cs

Amendement 385
Aurélia Beigneux, Joëlle Mélin, Annika Bruna, Catherine Griset
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Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter b – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– de in artikel 2 genoemde prioritaire 
doelstellingen in alle relevante strategieën, 
wetgevings- en niet-wetgevingsinitiatieven, 
programma’s, investeringen en projecten 
op EU-, nationaal, regionaal en lokaal 
niveau te mainstreamen, zodat deze en de 
uitvoering ervan geen afbreuk doen aan de 
in artikel 2 genoemde prioritaire 
doelstellingen,

– de in artikel 2 genoemde prioritaire 
doelstellingen in alle relevante strategieën, 
wetgevings- en niet-wetgevingsinitiatieven, 
programma’s, investeringen en projecten 
op nationaal, regionaal en lokaal niveau te 
mainstreamen; noch deze strategieën, 
wetgevings- en niet-
wetgevingsinitiatieven, programma’s, 
investeringen en projecten, noch de 
uitvoering ervan mogen afbreuk doen aan 
de in artikel 2 genoemde prioritaire 
doelstellingen,

Or. fr

Amendement 386
Agnès Evren, Dan-Ştefan Motreanu, Pernille Weiss, Inese Vaidere, Radan Kanev, Edina 
Tóth, Nathalie Colin-Oesterlé, Sirpa Pietikäinen, Roberta Metsola, Christophe Hansen

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter b – streepje 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– zoals beschreven in de klimaatwet 
de samenhang van maatregelen van de 
Unie met de in die verordening 
vastgelegde doelstelling inzake 
klimaatneutraliteit te evalueren, evenals 
de toereikendheid van de maatregelen en 
het beleid van de Unie, met inbegrip van 
de sectorale wetgeving, het extern 
optreden en de begroting van de Unie om 
vooruitgang op het gebied van aanpassing 
aan de klimaatverandering te 
waarborgen,

Or. en



AM\1226728NL.docx 203/314 PE689.633v02-00

NL

Amendement 387
Aurélia Beigneux, Joëlle Mélin, Annika Bruna, Catherine Griset

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter b – streepje 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– de volledige uitvoering en 
inachtneming te waarborgen van het 
voorzorgsbeginsel, het beginsel van 
preventief handelen, het beginsel dat 
milieuschade prioritair aan de bron moet 
worden hersteld, en het beginsel dat de 
vervuiler betaalt,

Or. fr

Amendement 388
Grace O’Sullivan

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter b – streepje 1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– de samenhang te beoordelen 
tussen alle ontwerpmaatregelen, met 
inbegrip van maar niet beperkt tot alle 
wetgevings- en begrotingsvoorstellen, en 
de prioritaire doelstellingen als vastgelegd 
in artikel 2, leden 1 en 2,

Or. en

Motivering

Dit amendement vervangt amendement 44 in het ontwerpverslag (artikel 3 – lid 1 – letter b – 
streepje 1 quater (nieuw)). Het is gebaseerd op de tekst uit het standpunt van het Europees 
Parlement inzake de klimaatwet, en vraagt om een evaluatie van de voorgestelde wetgeving 
en beleidsmaatregelen teneinde te waarborgen dat die stroken met alle prioritaire 
doelstellingen. Dit amendement zal amendement 44 in het ontwerpverslag vervangen waarin 
onbedoeld artikel 2, lid 1, met daarin de prioritaire langetermijndoelstelling, alsmede de 
doelstelling voor klimaatneutraliteit in 2050, werd weggelaten. Met de evaluatie moet echter 
ook worden voorkomen dat er na 2030 lock-ineffecten optreden.
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Amendement 389
João Ferreira, Mick Wallace

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter b – streepje 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– ervoor te zorgen dat de 
bevindingen openbaar worden gemaakt 
op hetzelfde moment als het meetproject 
wordt gepubliceerd;

Or. pt

Amendement 390
Grace O’Sullivan

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter b – streepje 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– de samenwerking tussen de 
Europese Commissie en het Comité van 
de Regio’s te versterken in het kader van 
het Technisch Platform voor 
milieusamenwerking en te bestuderen hoe 
de dialoog en het bundelen van informatie 
moeten worden verbeterd,

Or. en

Motivering

Deze faciliterende voorwaarden komen uit het advies van het Comité van de Regio’s over het 
8e MAP.

Amendement 391
Agnès Evren, Dan-Ştefan Motreanu, Pernille Weiss, Radan Kanev, Edina Tóth, Nathalie 
Colin-Oesterlé, Sirpa Pietikäinen, Roberta Metsola, Christophe Hansen

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter b – streepje 1 ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– zoals beschreven in de klimaatwet 
de samenhang te beoordelen tussen alle 
ontwerpmaatregelen, met inbegrip van 
maar niet beperkt tot alle wetgevings- en 
begrotingsvoorstellen, en de 
klimaatdoelstellingen van de Unie die zijn 
vastgesteld in de klimaatwet,

Or. en

Amendement 392
Grace O’Sullivan

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter b – streepje 1 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– communicatieactiviteiten op EU-, 
nationaal, regionaal en lokaal niveau te 
bevorderen, gericht op het vergroten van 
het bewustzijn, vooral bij jongeren, over 
het belang en de voordelen van een 
degelijke uitvoering van milieubeleid, 
alsmede over de meerwaarde ervan voor 
burgers, bedrijven en de planeet, teneinde 
het gevoel van verantwoordelijkheid en de 
deelname van alle relevante 
belanghebbenden aan de 
uitvoeringsinspanningen te vergroten,

Or. en

Motivering

Deze faciliterende voorwaarden komen uit het advies van het Comité van de Regio’s over het 
8e MAP.

Amendement 393
Demetris Papadakis, Maria Arena, Nikos Androulakis, Simona Bonafè, Günther Sidl, 
Rovana Plumb, César Luena, Sara Cerdas, Christel Schaldemose, Javi López, Jytte 
Guteland
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Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter b – streepje 1 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– de communicatie en de dialoog op 
EU-, nationaal, regionaal en lokaal 
niveau te bevorderen, gericht op het 
vergroten van het bewustzijn, vooral bij 
jongeren, over het belang en de voordelen 
van de bescherming en het herstel van het 
milieu, en op de betrokkenheid van alle 
relevante belanghebbenden bij de 
uitvoeringsinspanningen,

Or. en

Amendement 394
Michal Wiezik

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter b – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– zorgvuldig aandacht te besteden 
aan synergieën en mogelijke 
wisselwerkingen tussen economische, 
milieu- en sociale doelstellingen zodat op 
duurzame wijze wordt voorzien in de 
behoeften van de burgers op het gebied 
van voeding, huisvesting en mobiliteit, 
zonder dat iemand achterblijft,

– synergieën en mogelijke 
wisselwerkingen tussen economische, 
milieu- en sociale doelstellingen te 
evalueren zodat het recht van de burgers 
op een hoog niveau van 
milieubescherming wordt nageleefd en 
niemand achterblijft,

Or. en

Amendement 395
Demetris Papadakis, Maria Arena, Nikos Androulakis, Simona Bonafè, Günther Sidl, 
César Luena, Sara Cerdas, Javi López, Jytte Guteland

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter b – streepje 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– zorgvuldig aandacht te besteden 
aan synergieën en mogelijke 
wisselwerkingen tussen economische, 
milieu- en sociale doelstellingen zodat op 
duurzame wijze wordt voorzien in de 
behoeften van de burgers op het gebied van 
voeding, huisvesting en mobiliteit, zonder 
dat iemand achterblijft,

– de synergieën en mogelijke 
wisselwerkingen tussen economische, 
milieu- en sociale doelstellingen te 
evalueren zodat op duurzame wijze het 
welzijn en met name de rechten en 
behoeften van de burgers op het gebied van 
een gezonde omgeving, gezonde voeding, 
betaalbare, hoogwaardige huisvesting, 
gezondheidszorg en mobiliteit worden 
verwezenlijkt zonder dat iemand 
achterblijft,

Or. en

Amendement 396
Agnès Evren, Dan-Ştefan Motreanu, Pernille Weiss, Inese Vaidere, Radan Kanev, Edina 
Tóth, Nathalie Colin-Oesterlé, Sirpa Pietikäinen, Roberta Metsola, Christophe Hansen

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter b – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– zorgvuldig aandacht te besteden 
aan synergieën en mogelijke 
wisselwerkingen tussen economische, 
milieu- en sociale doelstellingen zodat op 
duurzame wijze wordt voorzien in de 
behoeften van de burgers op het gebied van 
voeding, huisvesting en mobiliteit, zonder 
dat iemand achterblijft,

– een grondige analyse te maken van 
en rekening te houden met synergieën en 
mogelijke wisselwerkingen tussen 
economische, milieu- en sociale 
doelstellingen voor alle initiatieven zodat 
op duurzame wijze wordt voorzien in de 
behoeften van de burgers op het gebied van 
voeding, huisvesting, mobiliteit, energie, 
water en welzijn zonder dat iemand 
achterblijft,

Or. en

Amendement 397
Antoni Comín i Oliveres

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter b – streepje 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– zorgvuldig aandacht te besteden 
aan synergieën en mogelijke 
wisselwerkingen tussen economische, 
milieu- en sociale doelstellingen zodat op 
duurzame wijze wordt voorzien in de 
behoeften van de burgers op het gebied 
van voeding, huisvesting en mobiliteit, 
zonder dat iemand achterblijft,

– systematisch de synergieën en 
mogelijke wisselwerkingen tussen 
economische, milieu- en sociale 
doelstellingen voor alle initiatieven te 
evalueren zodat op duurzame wijze wordt 
voorzien in het welzijn van de burgers, 
zonder dat iemand achterblijft en geen 
schade veroorzaakt aan 
ontwikkelingslanden,

Or. en

Amendement 398
César Luena

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter b – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– zorgvuldig aandacht te besteden 
aan synergieën en mogelijke 
wisselwerkingen tussen economische, 
milieu- en sociale doelstellingen zodat op 
duurzame wijze wordt voorzien in de 
behoeften van de burgers op het gebied van 
voeding, huisvesting en mobiliteit, zonder 
dat iemand achterblijft,

– zorgvuldig aandacht te besteden 
aan synergieën en mogelijke 
wisselwerkingen tussen milieu-, sociale en 
economische doelstellingen zodat op 
duurzame wijze wordt voorzien in de 
behoeften van de burgers op het gebied van 
voeding, huisvesting, energie en mobiliteit, 
zonder dat iemand achterblijft,

Or. en

Amendement 399
Mick Wallace, Clare Daly, João Ferreira

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter b – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– zorgvuldig aandacht te besteden 
aan synergieën en mogelijke 
wisselwerkingen tussen economische, 

– systematisch de wisselwerking te 
evalueren tussen economische, milieu- en 
sociale doelstellingen zodat de rechten van 
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milieu- en sociale doelstellingen zodat op 
duurzame wijze wordt voorzien in de 
behoeften van de burgers op het gebied 
van voeding, huisvesting en mobiliteit, 
zonder dat iemand achterblijft,

mensen op voeding, huisvesting en 
mobiliteit op duurzame wijze worden 
gewaarborgd, zonder dat iemand 
achterblijft,

Or. en

Motivering

We moeten ervoor zorgen dat er inderdaad geen wisselwerkingen bestaan tussen deze 
doelstellingen.

Amendement 400
María Soraya Rodríguez Ramos, Frédérique Ries, Irena Joveva, Catherine Chabaud, 
Susana Solís Pérez, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter b – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– zorgvuldig aandacht te besteden 
aan synergieën en mogelijke 
wisselwerkingen tussen economische, 
milieu- en sociale doelstellingen zodat op 
duurzame wijze wordt voorzien in de 
behoeften van de burgers op het gebied van 
voeding, huisvesting en mobiliteit, zonder 
dat iemand achterblijft,

– zorgvuldig aandacht te besteden 
aan synergieën en mogelijke 
wisselwerkingen tussen economische, 
milieu- en sociale doelstellingen zodat op 
duurzame wijze wordt voorzien in de 
behoeften van de burgers op het gebied van 
voeding, energie, water, voedselzekerheid, 
huisvesting en mobiliteit, zonder dat 
iemand achterblijft,

Or. en

Amendement 401
Anna Zalewska

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter b – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– zorgvuldig aandacht te besteden 
aan synergieën en mogelijke 
wisselwerkingen tussen economische, 

– zorgvuldig aandacht te besteden 
aan de noodzaak om de synergieën en 
mogelijke wisselwerkingen tussen 
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milieu- en sociale doelstellingen zodat op 
duurzame wijze wordt voorzien in de 
behoeften van de burgers op het gebied van 
voeding, huisvesting en mobiliteit, zonder 
dat iemand achterblijft,

economische, milieu- en sociale 
doelstellingen te optimaliseren zodat op 
duurzame wijze wordt voorzien in de 
behoeften van de burgers op het gebied van 
voeding, huisvesting en mobiliteit, zonder 
dat iemand achterblijft,

Or. pl

Amendement 402
Margarita de la Pisa Carrión

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter b – streepje 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– de deelname van jongeren aan te 
moedigen en demografische criteria op te 
nemen in het ontwerp van milieubeleid en 
-instrumenten,

Or. es

Amendement 403
Antoni Comín i Oliveres

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter b – streepje 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– praktijken te ontwikkelen en 
activiteiten te verrichten die lokale en 
regionale overheden ondersteunen bij het 
verwezenlijken van hun doelstellingen,

Or. en

Amendement 404
Michal Wiezik
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Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter b – streepje 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– het bestaande beleid regelmatig te 
evalueren en effectbeoordelingen voor 
nieuwe initiatieven voor te bereiden op 
basis van breed overleg en met 
inachtneming van verantwoorde, 
inclusieve, onderbouwde en eenvoudig uit 
te voeren procedures, waarbij terdege 
rekening wordt gehouden met de 
verwachte effecten op het milieu en het 
klimaat;

– regelmatig te evalueren of het 
bestaande beleid aansluit op het 8e MAP 
en de doelstellingen van de Green Deal en 
effectbeoordelingen voor nieuwe 
initiatieven voor te bereiden op basis van 
breed overleg en met inachtneming van 
verantwoorde, billijke, inclusieve, 
onderbouwde procedures, waarbij naar 
behoren rekening wordt gehouden met de 
kostprijs van niet-optreden, waarbij 
terdege rekening wordt gehouden met de 
verwachte effecten op het milieu en het 
klimaat en waarbij het beginsel “geen 
ernstige afbreuk doen” in acht wordt 
genomen;

Or. en

Amendement 405
María Soraya Rodríguez Ramos, Irena Joveva, Catherine Chabaud, Susana Solís Pérez, 
Pascal Canfin, Martin Hojsík, Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter b – streepje 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– het bestaande beleid regelmatig te 
evalueren en effectbeoordelingen voor 
nieuwe initiatieven voor te bereiden op 
basis van breed overleg en met 
inachtneming van verantwoorde, 
inclusieve, onderbouwde en eenvoudig uit 
te voeren procedures, waarbij terdege 
rekening wordt gehouden met de 
verwachte effecten op het milieu en het 
klimaat;

– het bestaande beleid regelmatig te 
evalueren en effectbeoordelingen voor 
nieuwe initiatieven voor te bereiden op 
basis van breed overleg en met 
inachtneming van verantwoorde, 
inclusieve, onderbouwde en eenvoudig uit 
te voeren procedures, waarbij terdege 
rekening wordt gehouden met de 
verwachte onmiddellijke en 
langetermijneffecten op het milieu, de 
biodiversiteit en het klimaat en waarbij 
rekening wordt gehouden met de kostprijs 
van optreden en niet-optreden wat betreft 
de onmiddellijke en langetermijneffecten;
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Or. en

Amendement 406
Aurélia Beigneux, Joëlle Mélin, Annika Bruna, Catherine Griset

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter b – streepje 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– het bestaande beleid regelmatig te 
evalueren en effectbeoordelingen voor 
nieuwe initiatieven voor te bereiden op 
basis van breed overleg en met 
inachtneming van verantwoorde, 
inclusieve, onderbouwde en eenvoudig uit 
te voeren procedures, waarbij terdege 
rekening wordt gehouden met de 
verwachte effecten op het milieu en het 
klimaat;

– het bestaande beleid regelmatig te 
evalueren en effectbeoordelingen voor 
nieuwe initiatieven voor te bereiden op 
basis van breed overleg en met 
inachtneming van verantwoorde, 
onderbouwde en eenvoudig uit te voeren 
procedures, waarbij ten volle en op 
systematische wijze rekening wordt 
gehouden met de milieueffecten, 
bijvoorbeeld op het gebied van 
biodiversiteitsverlies, verontreiniging en 
hulpbronnengebruik, en de effecten op het 
klimaat;

Or. fr

Amendement 407
Demetris Papadakis, Maria Arena, Nikos Androulakis, Simona Bonafè, Günther Sidl, 
César Luena, Sara Cerdas, Christel Schaldemose, Javi López, Jytte Guteland

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter b – streepje 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– het bestaande beleid regelmatig te 
evalueren en effectbeoordelingen voor 
nieuwe initiatieven voor te bereiden op 
basis van breed overleg en met 
inachtneming van verantwoorde, 
inclusieve, onderbouwde en eenvoudig uit 
te voeren procedures, waarbij terdege 
rekening wordt gehouden met de 
verwachte effecten op het milieu en het 
klimaat;

– het bestaande beleid regelmatig te 
evalueren en effectbeoordelingen voor 
nieuwe initiatieven voor te bereiden op 
basis van breed en transparant overleg en 
met inachtneming van verantwoorde, 
inclusieve, onderbouwde en eenvoudig uit 
te voeren procedures, waarbij de verwachte 
effecten op het milieu en het klimaat 
volledig worden geëvalueerd, en bij het 
ontwikkelen van klimaat- of milieubeleid 
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de kostprijs van niet-optreden volledig in 
aanmerking wordt genomen;

Or. en

Amendement 408
Mick Wallace, Clare Daly, João Ferreira

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter b – streepje 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– het bestaande beleid regelmatig te 
evalueren en effectbeoordelingen voor 
nieuwe initiatieven voor te bereiden op 
basis van breed overleg en met 
inachtneming van verantwoorde, 
inclusieve, onderbouwde en eenvoudig uit 
te voeren procedures, waarbij terdege 
rekening wordt gehouden met de 
verwachte effecten op het milieu en het 
klimaat;

– het bestaande beleid regelmatig te 
evalueren en effectbeoordelingen voor 
nieuwe initiatieven voor te bereiden op 
basis van breed overleg en met 
inachtneming van verantwoorde, 
inclusieve, democratische, onderbouwde 
en uitvoerbare procedures, waarbij de 
verwachte effecten op het milieu en het 
klimaat worden beoordeeld, alsmede de 
sociale effecten en de rechten van 
toekomstige generaties en de kostprijs van 
niet-optreden;

Or. en

Amendement 409
Agnès Evren, Dan-Ştefan Motreanu, Pernille Weiss, Inese Vaidere, Radan Kanev, Edina 
Tóth, Nathalie Colin-Oesterlé, Sirpa Pietikäinen, Roberta Metsola, Christophe Hansen

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter b – streepje 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– het bestaande beleid regelmatig te 
evalueren en effectbeoordelingen voor 
nieuwe initiatieven voor te bereiden op 
basis van breed overleg en met 
inachtneming van verantwoorde, 
inclusieve, onderbouwde en eenvoudig uit 
te voeren procedures, waarbij terdege 
rekening wordt gehouden met de 

– het bestaande beleid regelmatig te 
evalueren en alomvattende 
effectbeoordelingen voor nieuwe 
initiatieven en wetgeving voor te bereiden 
op basis van breed overleg en met 
inachtneming van verantwoorde, 
inclusieve, onderbouwde en eenvoudig uit 
te voeren procedures, waarbij naar 
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verwachte effecten op het milieu en het 
klimaat;

behoren rekening wordt gehouden met de 
milieu- en klimaateffecten als onderdeel 
van een alomvattende beoordeling van 
alle dimensies;

Or. en

Amendement 410
Anna Zalewska

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter b – streepje 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– het bestaande beleid regelmatig te 
evalueren en effectbeoordelingen voor 
nieuwe initiatieven voor te bereiden op 
basis van breed overleg en met 
inachtneming van verantwoorde, 
inclusieve, onderbouwde en eenvoudig uit 
te voeren procedures, waarbij terdege 
rekening wordt gehouden met de 
verwachte effecten op het milieu en het 
klimaat;

– het bestaande beleid regelmatig te 
evalueren en het voorbereiden door de 
Commissie van effectbeoordelingen voor 
nieuwe initiatieven op basis van breed 
overleg en met inachtneming van 
verantwoorde, inclusieve, onderbouwde en 
eenvoudig uit te voeren procedures, 
waarbij terdege rekening wordt gehouden 
met de verwachte effecten op het milieu en 
het klimaat. De effectbeoordelingen 
moeten transparant zijn en rekening 
houden met alle informatie die nodig is 
om tot een besluit te komen, waaronder de 
economische en financiële gevolgen, en 
moeten nauwkeurige kostenramingen 
bevatten, evenals een gedetailleerde 
beschrijving van de voor de berekening 
gebruikte methode. Indien de lidstaten 
meer informatie nodig hebben, verstrekt 
de Commissie hun onverwijld de 
ontbrekende gegevens;

Or. pl

Amendement 411
Aurélia Beigneux, Joëlle Mélin, Annika Bruna, Catherine Griset

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter b – streepje 4 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– bij het evalueren van bestaand 
beleid en het ontwikkelen van nieuwe 
initiatieven rekening te houden met de 
kosten van niet-handelen, waarbij terdege 
rekening wordt gehouden met de kosten 
voor het milieu en de gezondheid;

Or. fr

Amendement 412
Mick Wallace, Clare Daly, João Ferreira

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter b – streepje 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– al het beleid van de Unie 
regelmatig te beoordelen om 
tegenstrijdigheden vast te stellen tussen 
het beleid van de Unie en de 
beleidsdoelstellingen van dit MAP 
teneinde de samenhang, consistentie en 
de verwezenlijking van deze doelstellingen 
te waarborgen;

Or. en

Amendement 413
João Ferreira, Mick Wallace

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter b – streepje 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– economische modellen te 
gebruiken die rekening houden met de 
grenzen van onze planeet, de 
maatschappelijke behoeften en de 
mensenrechten, en niet uitsluitend gericht 
zijn op economische groei;
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Or. pt

Amendement 414
Agnès Evren, Dan-Ştefan Motreanu, Pernille Weiss, Inese Vaidere, Radan Kanev, Edina 
Tóth, Nathalie Colin-Oesterlé, Sirpa Pietikäinen, Roberta Metsola, Christophe Hansen

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter b – streepje 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– bij het evalueren van bestaand 
beleid en het ontwikkelen van nieuwe 
initiatieven rekening te houden met de 
kosten van niet-optreden, waarbij terdege 
rekening wordt gehouden met de kosten 
voor het milieu en de gezondheid;

Or. en

Amendement 415
Antoni Comín i Oliveres

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter b – streepje 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– rekening te houden met de 
consumptievoetafdruk van de Unie over 
de politieke grenzen heen;

Or. en

Amendement 416
Demetris Papadakis, Maria Arena, Nikos Androulakis, Simona Bonafè, Günther Sidl, 
Rovana Plumb, César Luena, Sara Cerdas, Christel Schaldemose, Javi López, Jytte 
Guteland

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter b – streepje 1 ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– praktijken te ontwikkelen en 
activiteiten te verrichten die lokale en 
regionale overheden ondersteunen bij het 
verwezenlijken van hun milieu- en 
klimaatdoelstellingen;

Or. en

Amendement 417
Mick Wallace, Clare Daly, João Ferreira

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) moeten intergenerationele en 
langetermijnperspectieven worden 
geïntegreerd in alle initiatieven, 
beleidsmaatregelen en uitvoering, waarbij 
naast andere mensenrechten rekening 
wordt gehouden met de rechten van 
toekomstige generaties op een gezonde 
omgeving en moeten overwegingen op 
lange termijn worden opgenomen in 
effectbeoordelingen en kosten-
batenanalysen;

Or. en

Amendement 418
Margarita de la Pisa Carrión

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) moeten milieu- en 
klimaatduurzaamheid effectief worden 
opgenomen in het Europees Semester 
voor economische governance, onder 

Schrappen
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meer in de nationale 
hervormingsprogramma’s en de nationale 
plannen voor herstel en veerkracht;

Or. es

Amendement 419
João Ferreira

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) moeten milieu- en 
klimaatduurzaamheid effectief worden 
opgenomen in het Europees Semester voor 
economische governance, onder meer in 
de nationale hervormingsprogramma’s en 
de nationale plannen voor herstel en 
veerkracht;

c) moeten milieu- en 
klimaatduurzaamheid effectief worden 
opgenomen in al het relevante sectoraal 
beleid;

Or. pt

Amendement 420
Mick Wallace, Clare Daly, João Ferreira

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) moeten milieu- en 
klimaatduurzaamheid effectief worden 
opgenomen in het Europees Semester voor 
economische governance, onder meer in de 
nationale hervormingsprogramma’s en de 
nationale plannen voor herstel en 
veerkracht;

c) moeten milieu-, klimaat- en sociale 
duurzaamheid effectief worden 
opgenomen in economische governance, 
onder meer in de nationale plannen voor 
herstel en veerkracht, en moet het 
Europees Semester, dat nadelige sociale 
en milieueffecten heeft gehad, worden 
afgeschaft;

Or. en
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Amendement 421
María Soraya Rodríguez Ramos, Frédérique Ries, Irena Joveva, Catherine Chabaud, 
Susana Solís Pérez, Pascal Canfin, Martin Hojsík, Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae 
Ştefănuță

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) moeten milieu- en 
klimaatduurzaamheid effectief worden 
opgenomen in het Europees Semester voor 
economische governance, onder meer in 
de nationale hervormingsprogramma’s en 
de nationale plannen voor herstel en 
veerkracht;

c) moet het proces van het Europees 
Semester effectief worden uitgebreid, 
zonder het te verzwakken, door de 
klimaat- en milieudoelstellingen van de 
Unie, met name doelstellingen op het 
gebied van biodiversiteit te integreren en 
op te nemen in de nationale 
hervormingsprogramma’s en de nationale 
plannen voor herstel en veerkracht, 
teneinde de lidstaten een analyse en 
indicatoren te bieden als aanvulling bij de 
bestaande economische indicatoren en 
bijgevolg beter aan te sluiten bij de 
huidige uitdagingen van de Unie gericht 
op het verkleinen van haar ecologische 
voetafdruk en van het proces een 
drijvende kracht te maken in de transitie 
richting duurzaam welzijn voor iedereen 
in Europa;

Or. en

Amendement 422
Agnès Evren, Dan-Ştefan Motreanu, Pernille Weiss, Inese Vaidere, Radan Kanev, Edina 
Tóth, Nathalie Colin-Oesterlé, Sirpa Pietikäinen, Roberta Metsola, Christophe Hansen

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) moeten milieu- en 
klimaatduurzaamheid effectief worden 
opgenomen in het Europees Semester voor 
economische governance, onder meer in 
de nationale hervormingsprogramma’s en 
de nationale plannen voor herstel en 

c) moet het proces van het Europees 
Semester, onverminderd de specifieke 
aard van het Europees Semester voor 
economische governance als cyclus van 
economische beleidscoördinatie, samen 
met de nationale hervormingsprogramma’s 
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veerkracht; en de nationale plannen voor herstel en 
veerkracht, verder worden afgestemd op 
de langetermijndoelstellingen van de EU 
betreffende klimaat en milieu, 
overeenkomstig de verplichtingen van de 
Commissie in het kader van de Europese 
Green Deal;

Or. en

Amendement 423
Silvia Modig

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) moeten milieu- en 
klimaatduurzaamheid effectief worden 
opgenomen in het Europees Semester voor 
economische governance, onder meer in de 
nationale hervormingsprogramma’s en de 
nationale plannen voor herstel en 
veerkracht;

c) moeten de SDG’s en milieu- en 
klimaatduurzaamheid en het begrip “een 
rechtvaardige transitie bewerkstelligen” 
effectief worden opgenomen in het 
Europees Semester voor economische 
governance, onder meer in de nationale 
hervormingsprogramma’s en de nationale 
plannen voor herstel en veerkracht;

Or. en

Motivering

Aanvulling op het amendement van rapporteur en lid van het Europees Parlement O’Sullivan.

Amendement 424
Demetris Papadakis, Maria Arena, Nikos Androulakis, Simona Bonafè, Günther Sidl, 
Rovana Plumb, César Luena, Sara Cerdas, Christel Schaldemose, Javi López, Jytte 
Guteland

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) moeten milieu- en 
klimaatduurzaamheid effectief worden 

c) moeten milieu-, klimaat- en sociale 
duurzaamheid en de doelstellingen inzake 
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opgenomen in het Europees Semester voor 
economische governance, onder meer in de 
nationale hervormingsprogramma’s en de 
nationale plannen voor herstel en 
veerkracht;

duurzame ontwikkeling effectief worden 
opgenomen in het Europees Semester voor 
economische governance, onder meer in de 
nationale hervormingsprogramma’s en de 
nationale plannen voor herstel en 
veerkracht;

Or. en

Amendement 425
Petros Kokkalis

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) moeten milieu- en 
klimaatduurzaamheid effectief worden 
opgenomen in het Europees Semester voor 
economische governance, onder meer in de 
nationale hervormingsprogramma’s en de 
nationale plannen voor herstel en 
veerkracht;

c) moeten milieu- en 
klimaatduurzaamheid effectief worden 
opgenomen in het Europees Semester voor 
economische governance, onder meer in de 
landspecifieke aanbevelingen, de 
nationale hervormingsprogramma’s en de 
nationale plannen voor herstel en 
veerkracht;

Or. en

Amendement 426
Rob Rooken

Voorstel voor een besluit
Article 3 – paragraph 1 – point c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) moeten milieu- en 
klimaatduurzaamheid effectief worden 
opgenomen in het Europees Semester voor 
economische governance, onder meer in de 
nationale hervormingsprogramma’s en de 
nationale plannen voor herstel en 
veerkracht;

c) moet milieubeleid effectief worden 
opgenomen in het Europees Semester voor 
economische governance, onder meer in de 
nationale hervormingsprogramma’s en de 
nationale plannen voor herstel en 
veerkracht;

Or. nl
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Amendement 427
Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Martin Hojsík, Irena Joveva, Frédérique Ries, 
Emma Wiesner, Véronique Trillet-Lenoir

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) moeten door middel van het 
Europees Semester de inspanningen van 
de Unie om uiterlijk tegen 2050 tot 
klimaatneutraliteit te komen, worden 
ondersteund; moet de Commissie nagaan 
in hoeverre de structuur van de 
begrotingen van de lidstaten afwijkt van 
een scenario waarin elk van de nationale 
begrotingen op de Overeenkomst van 
Parijs is afgestemd, zodat er 
aanbevelingen kunnen worden gedaan 
over de klimaatschuld van de lidstaten en 
over hun achterstand op het gebied van 
klimaatinvesteringen in het licht van de 
EU-doelstelling van klimaatneutraliteit 
tegen uiterlijk 2050;

Or. en

Amendement 428
María Soraya Rodríguez Ramos

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) moeten door middel van het 
Europees Semester de inspanningen van 
de Unie om uiterlijk tegen 2050 tot 
klimaatneutraliteit te komen, worden 
ondersteund; moet de Commissie nagaan 
in hoeverre de structuur van de 
begrotingen van de lidstaten afwijkt van 
een scenario waarin elk van de nationale 
begrotingen op de Overeenkomst van 
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Parijs is afgestemd, zodat er 
aanbevelingen kunnen worden gedaan 
over de klimaatschuld van de lidstaten;

Or. en

Amendement 429
Demetris Papadakis, Maria Arena, Nikos Androulakis, Simona Bonafè, Günther Sidl, 
Rovana Plumb, César Luena, Sara Cerdas, Christel Schaldemose, Javi López, Jytte 
Guteland

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) moeten de doelstellingen inzake 
duurzame ontwikkeling effectief worden 
opgenomen in alle wetgevings- en niet-
wetgevingsmaatregelen van de Unie en de 
lidstaten;

Or. en

Amendement 430
Rob Rooken

Voorstel voor een besluit
Article 3 – paragraph 1 – point d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) moeten duurzame investeringen 
uit publieke en private bronnen, met 
inbegrip van de in de begroting van de 
Unie beschikbare middelen en 
instrumenten, via de Europese 
Investeringsbank en op nationaal niveau 
worden gemobiliseerd;

Schrappen

Or. nl
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Amendement 431
Antoni Comín i Oliveres

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) moeten duurzame investeringen uit 
publieke en private bronnen, met inbegrip 
van de in de begroting van de Unie 
beschikbare middelen en instrumenten, via 
de Europese Investeringsbank en op 
nationaal niveau worden gemobiliseerd;

d) moeten duurzame investeringen uit 
publieke en private bronnen, met inbegrip 
van de in de begroting van de Unie 
beschikbare middelen en instrumenten, via 
de Europese Investeringsbank en op 
nationaal niveau worden gemobiliseerd, 
overeenkomstig de EU-strategie voor 
duurzame financiering en moeten de 
juiste synergieën worden gewaarborgd en 
moet tegelijkertijd worden verzekerd dat 
er voldoende investeringen kunnen 
worden toegekend waar die het meest 
nodig zijn en het doeltreffendst worden 
ingezet, om te garanderen dat lokale en 
regionale gemeenschappen beschikken 
over passende middelen voor de 
uitvoering ter plaatse;

Or. en

Amendement 432
María Soraya Rodríguez Ramos, Frédérique Ries, Irena Joveva, Catherine Chabaud, 
Susana Solís Pérez, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) moeten duurzame investeringen uit 
publieke en private bronnen, met inbegrip 
van de in de begroting van de Unie 
beschikbare middelen en instrumenten, via 
de Europese Investeringsbank en op 
nationaal niveau worden gemobiliseerd;

d) moeten duurzame investeringen uit 
publieke en private bronnen, waaronder 
die voor bescherming van de biodiversiteit 
en instandhouding, met inbegrip van de in 
de begroting van de Unie beschikbare 
middelen en instrumenten, via de Europese 
Investeringsbank en op nationaal niveau 
worden gemobiliseerd, gezien het 
potentieel ervan om banen en duurzame 
groei te creëren en het 
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concurrentievermogen van de EU op de 
lange termijn te verzekeren en de 
veerkracht van onze economieën en 
samenlevingen te vergroten;

Or. en

Amendement 433
Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Martin Hojsík, Irena Joveva, Emma Wiesner, 
Véronique Trillet-Lenoir

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) moeten duurzame investeringen uit 
publieke en private bronnen, met inbegrip 
van de in de begroting van de Unie 
beschikbare middelen en instrumenten, via 
de Europese Investeringsbank en op 
nationaal niveau worden gemobiliseerd;

d) moeten duurzame investeringen uit 
publieke en private bronnen, met inbegrip 
van de in de begroting van de Unie 
beschikbare middelen en instrumenten, via 
de Europese Investeringsbank en op 
nationaal niveau worden gemobiliseerd, 
overeenkomstig 
Verordening (EU) 2020/852 betreffende 
de totstandbrenging van een kader ter 
bevordering van duurzame beleggingen 
en het beginsel “geen ernstige afbreuk 
doen” waarnaar wordt verwezen in de 
taxonomieverordening;

Or. en

Amendement 434
Grace O’Sullivan

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) moeten duurzame investeringen uit 
publieke en private bronnen, met inbegrip 
van de in de begroting van de Unie 
beschikbare middelen en instrumenten, via 
de Europese Investeringsbank en op 

d) moeten duurzame investeringen uit 
publieke en private bronnen, met inbegrip 
van de in de begroting van de Unie 
beschikbare middelen en instrumenten, via 
de Europese Investeringsbank en op 
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nationaal niveau worden gemobiliseerd; nationaal niveau worden gemobiliseerd, 
overeenkomstig de EU-strategie voor 
duurzame financiering; moet worden 
gewaarborgd dat lokale en regionale 
gemeenschappen beschikken over 
passende middelen voor de uitvoering ter 
plaatse;

Or. en

Motivering

Dit vervangt amendement 50 van het ontwerpverslag. De toevoeging aan het einde komt uit 
het advies van het Comité van de Regio’s.

Amendement 435
Petros Kokkalis

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) moeten duurzame investeringen uit 
publieke en private bronnen, met inbegrip 
van de in de begroting van de Unie 
beschikbare middelen en instrumenten, via 
de Europese Investeringsbank en op 
nationaal niveau worden gemobiliseerd;

d) moeten duurzame investeringen uit 
publieke en private bronnen, met inbegrip 
van de in de begroting van de Unie 
beschikbare middelen en instrumenten, via 
de Europese Investeringsbank en op 
nationaal niveau worden gemobiliseerd, 
waarbij gepast gebruik wordt gemaakt van 
de criteria die zijn vastgesteld in 
Verordening (EU) 2020/852 alsmede het 
daarin vastgelegde beginsel “geen 
ernstige afbreuk doen”;

Or. en

Amendement 436
Mick Wallace, Clare Daly

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter d
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) moeten duurzame investeringen uit 
publieke en private bronnen, met inbegrip 
van de in de begroting van de Unie 
beschikbare middelen en instrumenten, via 
de Europese Investeringsbank en op 
nationaal niveau worden gemobiliseerd;

d) moeten duurzame investeringen uit 
publieke en private bronnen, met inbegrip 
van de in de begroting van de Unie 
beschikbare middelen en instrumenten, via 
de Europese Investeringsbank en op 
nationaal niveau worden gemobiliseerd en 
worden voorzien, en dat in voldoende 
mate zodat de verwezenlijking van de 
prioritaire doelstellingen op passende 
wijze wordt gefinancierd;

Or. en

Amendement 437
Anna Zalewska

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) moeten duurzame investeringen uit 
publieke en private bronnen, met inbegrip 
van de in de begroting van de Unie 
beschikbare middelen en instrumenten, via 
de Europese Investeringsbank en op 
nationaal niveau worden gemobiliseerd;

d) moeten duurzame investeringen uit 
publieke en private bronnen, met inbegrip 
van de in de begroting van de Unie 
beschikbare middelen en instrumenten, via 
de Europese Investeringsbank en op 
nationaal niveau worden gemobiliseerd; 
om de uitvoering van de doelstellingen 
van het 8e MAP te waarborgen, is 
passende steun van de Commissie aan de 
lidstaten voor de verwezenlijking daarvan 
essentieel, waarbij rekening moet worden 
gehouden met de bestaande uitgaven en 
een nauwkeurige berekening van de 
kosten, en waarbij nauw overleg met de 
lidstaten wordt gevoerd voordat er 
besluiten worden genomen;

Or. pl

Amendement 438
Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Irena Joveva, Emma Wiesner, María Soraya 



PE689.633v02-00 228/314 AM\1226728NL.docx

NL

Rodríguez Ramos, Véronique Trillet-Lenoir

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) moet gebruik worden gemaakt van 
de richtsnoeren om geen ernstige afbreuk 
te doen die zijn ontwikkeld in het kader 
van de faciliteit voor herstel en veerkracht 
teneinde de EU-begroting door te lichten 
en de eerbiediging van het in artikel 17 
van Verordening (EU) 2020/852 bedoelde 
beginsel “geen ernstige afbreuk doen” te 
waarborgen;

Or. en

Amendement 439
Rob Rooken

Voorstel voor een besluit
Article 3 – paragraph 1 – point e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) moeten milieuonvriendelijke 
subsidies op EU- en nationaal niveau 
geleidelijk worden afgeschaft, moet 
optimaal van marktconforme 
instrumenten en groene 
begrotingsinstrumenten worden 
gebruikgemaakt, met inbegrip van de 
nodige instrumenten om een sociaal 
rechtvaardige transitie te waarborgen, en 
moeten bedrijven en andere 
belanghebbenden worden geholpen bij de 
ontwikkeling van gestandaardiseerde 
boekhoudpraktijken voor natuurlijk 
kapitaal;

e) moeten milieuonvriendelijke 
subsidies op EU- en nationaal niveau 
geleidelijk worden afgeschaft;

Or. nl
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Amendement 440
Silvia Modig

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) moeten milieuonvriendelijke 
subsidies op EU- en nationaal niveau 
geleidelijk worden afgeschaft, moet 
optimaal van marktconforme 
instrumenten en groene 
begrotingsinstrumenten worden 
gebruikgemaakt, met inbegrip van de 
nodige instrumenten om een sociaal 
rechtvaardige transitie te waarborgen, en 
moeten bedrijven en andere 
belanghebbenden worden geholpen bij de 
ontwikkeling van gestandaardiseerde 
boekhoudpraktijken voor natuurlijk 
kapitaal;

e) moeten onverwijld en uiterlijk in 
2025 alle rechtstreekse en onrechtstreekse 
milieuonvriendelijke subsidies, met 
inbegrip van subsidies voor fossiele 
brandstoffen, op EU-, nationaal, 
subnationaal en lokaal niveau geleidelijk 
worden afgeschaft, waarbij ervoor moet 
worden gezorgd dat niemand wordt 
achtergelaten in deze snelle transitie;

Or. en

Motivering

Aanvulling op het amendement van rapporteur en lid van het Europees Parlement O’Sullivan.

Amendement 441
Mick Wallace, Clare Daly

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) moeten milieuonvriendelijke 
subsidies op EU- en nationaal niveau 
geleidelijk worden afgeschaft, moet 
optimaal van marktconforme 
instrumenten en groene 
begrotingsinstrumenten worden 
gebruikgemaakt, met inbegrip van de 
nodige instrumenten om een sociaal 
rechtvaardige transitie te waarborgen, en 
moeten bedrijven en andere 

e) moeten uiterlijk in 2025 
milieuonvriendelijke subsidies op EU- en 
nationaal niveau geleidelijk worden 
afgeschaft, moeten tevens alle 
rechtstreekse en onrechtstreekse subsidies 
voor fossiele brandstoffen zo snel 
mogelijk en ten laatste tegen 2022 worden 
afgebouwd, moet optimaal gebruik worden 
gemaakt van groene 
begrotingsinstrumenten en moeten de 
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belanghebbenden worden geholpen bij de 
ontwikkeling van gestandaardiseerde 
boekhoudpraktijken voor natuurlijk 
kapitaal;

nodige instrumenten worden opgenomen 
om een sociaal rechtvaardige transitie te 
waarborgen;

Or. en

Amendement 442
Radan Kanev

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) moeten milieuonvriendelijke 
subsidies op EU- en nationaal niveau 
geleidelijk worden afgeschaft, moet 
optimaal van marktconforme 
instrumenten en groene 
begrotingsinstrumenten worden 
gebruikgemaakt, met inbegrip van de 
nodige instrumenten om een sociaal 
rechtvaardige transitie te waarborgen, en 
moeten bedrijven en andere 
belanghebbenden worden geholpen bij de 
ontwikkeling van gestandaardiseerde 
boekhoudpraktijken voor natuurlijk 
kapitaal;

e) moeten onverwijld en uiterlijk in 
2025 alle rechtstreekse en onrechtstreekse 
milieuonvriendelijke subsidies, met 
inbegrip van subsidies voor fossiele 
brandstoffen, behalve de subsidies die ter 
ondersteuning van de rechtvaardige 
transitie van tijdelijke aard zijn en 
uitgaan van overbruggingstechnologieën, 
geleidelijk worden afgeschaft op EU-, 
nationaal, subnationaal en lokaal niveau;

Or. en

Amendement 443
Demetris Papadakis, Maria Arena, Nikos Androulakis, Simona Bonafè, Günther Sidl, 
César Luena, Sara Cerdas, Christel Schaldemose, Javi López, Jytte Guteland

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) moeten milieuonvriendelijke 
subsidies op EU- en nationaal niveau 
geleidelijk worden afgeschaft, moet 
optimaal van marktconforme instrumenten 

e) moeten milieuonvriendelijke 
subsidies, met inbegrip van subsidies voor 
fossiele brandstoffen, onverwijld en 
uiterlijk in 2025 op EU-, nationaal en 
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en groene begrotingsinstrumenten worden 
gebruikgemaakt, met inbegrip van de 
nodige instrumenten om een sociaal 
rechtvaardige transitie te waarborgen, en 
moeten bedrijven en andere 
belanghebbenden worden geholpen bij de 
ontwikkeling van gestandaardiseerde 
boekhoudpraktijken voor natuurlijk 
kapitaal;

lokaal niveau geleidelijk worden 
afgeschaft aan de hand van een lijst die 
tegen 2022 wordt opgesteld door de 
Commissie, en moet optimaal van 
marktconforme instrumenten en groene 
begrotingsinstrumenten worden 
gebruikgemaakt, met inbegrip van de 
nodige instrumenten om een sociaal 
rechtvaardige transitie te waarborgen, en 
moeten bedrijven en andere 
belanghebbenden worden geholpen bij de 
ontwikkeling van gestandaardiseerde 
boekhoudpraktijken voor natuurlijk 
kapitaal;

Or. en

Amendement 444
João Ferreira, Mick Wallace

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) moeten milieuonvriendelijke 
subsidies op EU- en nationaal niveau 
geleidelijk worden afgeschaft, moet 
optimaal van marktconforme 
instrumenten en groene 
begrotingsinstrumenten worden 
gebruikgemaakt, met inbegrip van de 
nodige instrumenten om een sociaal 
rechtvaardige transitie te waarborgen, en 
moeten bedrijven en andere 
belanghebbenden worden geholpen bij de 
ontwikkeling van gestandaardiseerde 
boekhoudpraktijken voor natuurlijk 
kapitaal;

e) moeten milieuonvriendelijke 
subsidies op EU- en nationaal niveau 
geleidelijk worden afgeschaft, met inbegrip 
van de nodige instrumenten om een sociaal 
rechtvaardige transitie te waarborgen, en 
moeten bedrijven en andere 
belanghebbenden worden geholpen bij de 
ontwikkeling van gestandaardiseerde 
boekhoudpraktijken voor natuurlijk 
kapitaal;

Or. pt

Amendement 445
César Luena
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Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) moeten milieuonvriendelijke 
subsidies op EU- en nationaal niveau 
geleidelijk worden afgeschaft, moet 
optimaal van marktconforme instrumenten 
en groene begrotingsinstrumenten worden 
gebruikgemaakt, met inbegrip van de 
nodige instrumenten om een sociaal 
rechtvaardige transitie te waarborgen, en 
moeten bedrijven en andere 
belanghebbenden worden geholpen bij de 
ontwikkeling van gestandaardiseerde 
boekhoudpraktijken voor natuurlijk 
kapitaal;

e) moeten milieuonvriendelijke 
subsidies op EU- en nationaal, regionaal 
en lokaal niveau geleidelijk worden 
afgeschaft, moet optimaal van 
marktconforme instrumenten, 
milieubelasting en groene 
begrotingsinstrumenten worden 
gebruikgemaakt, met inbegrip van de 
nodige instrumenten om een sociaal 
rechtvaardige transitie te waarborgen, en 
moeten bedrijven en andere 
belanghebbenden worden geholpen bij de 
ontwikkeling van gestandaardiseerde 
boekhoudpraktijken voor natuurlijk 
kapitaal;

Or. en

Amendement 446
Sara Cerdas

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) moeten milieuonvriendelijke 
subsidies op EU- en nationaal niveau 
geleidelijk worden afgeschaft, moet 
optimaal van marktconforme instrumenten 
en groene begrotingsinstrumenten worden 
gebruikgemaakt, met inbegrip van de 
nodige instrumenten om een sociaal 
rechtvaardige transitie te waarborgen, en 
moeten bedrijven en andere 
belanghebbenden worden geholpen bij de 
ontwikkeling van gestandaardiseerde 
boekhoudpraktijken voor natuurlijk 
kapitaal;

e) moeten milieuonvriendelijke 
subsidies op EU- en nationaal niveau zo 
spoedig mogelijk worden afgeschaft, moet 
optimaal van marktconforme instrumenten 
en groene begrotingsinstrumenten worden 
gebruikgemaakt, met inbegrip van de 
nodige instrumenten om een sociaal 
rechtvaardige transitie te waarborgen, en 
moeten bedrijven en andere 
belanghebbenden worden geholpen bij de 
ontwikkeling van gestandaardiseerde 
boekhoudpraktijken voor natuurlijk 
kapitaal;

Or. pt
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Amendement 447
Agnès Evren, Dan-Ştefan Motreanu, Pernille Weiss, Radan Kanev, Edina Tóth, Nathalie 
Colin-Oesterlé, Sirpa Pietikäinen, Roberta Metsola, Christophe Hansen

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) moeten milieuonvriendelijke 
subsidies op EU- en nationaal niveau 
geleidelijk worden afgeschaft, moet 
optimaal van marktconforme instrumenten 
en groene begrotingsinstrumenten worden 
gebruikgemaakt, met inbegrip van de 
nodige instrumenten om een sociaal 
rechtvaardige transitie te waarborgen, en 
moeten bedrijven en andere 
belanghebbenden worden geholpen bij de 
ontwikkeling van gestandaardiseerde 
boekhoudpraktijken voor natuurlijk 
kapitaal;

e) moeten milieuvriendelijke 
stimulansen worden versterkt en moeten 
de milieuonvriendelijkste subsidies op EU- 
en nationaal niveau onverwijld geleidelijk 
worden afgeschaft, moet optimaal van 
marktconforme instrumenten en groene 
begrotingsinstrumenten worden 
gebruikgemaakt, met inbegrip van de 
nodige instrumenten om een sociaal 
rechtvaardige transitie te waarborgen, en 
moeten bedrijven en andere 
belanghebbenden worden geholpen bij de 
ontwikkeling van gestandaardiseerde 
boekhoudpraktijken voor natuurlijk 
kapitaal;

Or. en

Amendement 448
Ondřej Knotek

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) moeten milieuonvriendelijke 
subsidies op EU- en nationaal niveau 
geleidelijk worden afgeschaft, moet 
optimaal van marktconforme instrumenten 
en groene begrotingsinstrumenten worden 
gebruikgemaakt, met inbegrip van de 
nodige instrumenten om een sociaal 
rechtvaardige transitie te waarborgen, en 
moeten bedrijven en andere 
belanghebbenden worden geholpen bij de 

e) moeten milieuonvriendelijke 
subsidies op EU-niveau geleidelijk worden 
afgeschaft, moet optimaal van 
marktconforme instrumenten en groene 
begrotingsinstrumenten worden 
gebruikgemaakt, met inbegrip van de 
nodige instrumenten om een sociaal 
rechtvaardige transitie te waarborgen, en 
moeten bedrijven en andere 
belanghebbenden worden geholpen bij de 
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ontwikkeling van gestandaardiseerde 
boekhoudpraktijken voor natuurlijk 
kapitaal;

ontwikkeling van gestandaardiseerde 
boekhoudpraktijken voor natuurlijk 
kapitaal;

Or. en

Amendement 449
Anna Zalewska

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) moeten milieuonvriendelijke 
subsidies op EU- en nationaal niveau 
geleidelijk worden afgeschaft, moet 
optimaal van marktconforme instrumenten 
en groene begrotingsinstrumenten worden 
gebruikgemaakt, met inbegrip van de 
nodige instrumenten om een sociaal 
rechtvaardige transitie te waarborgen, en 
moeten bedrijven en andere 
belanghebbenden worden geholpen bij de 
ontwikkeling van gestandaardiseerde 
boekhoudpraktijken voor natuurlijk 
kapitaal;

e) moet optimaal van marktconforme 
instrumenten en groene 
begrotingsinstrumenten worden 
gebruikgemaakt, met inbegrip van de 
nodige instrumenten om een sociaal 
rechtvaardige transitie te waarborgen, en 
moeten bedrijven en andere 
belanghebbenden worden geholpen bij de 
ontwikkeling van gestandaardiseerde 
boekhoudpraktijken voor natuurlijk 
kapitaal;

Or. pl

Amendement 450
Aurélia Beigneux, Joëlle Mélin, Annika Bruna, Catherine Griset

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) moeten de maatregelen tegen de 
illegale uitbuiting van natuurlijke 
hulpbronnen en de daarmee 
samenhangende corruptie en 
witwaspraktijken worden aangescherpt, 
en moet de samenwerking met derde 
landen op het gebied van deze 
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maatregelen worden geïntensiveerd; 
moeten de controles aan de grenzen van 
de Unie in het kader van de bestrijding 
van de invoer van beschermde dier- en 
plantensoorten worden opgevoerd; 
moeten er meer maatregelen worden 
getroffen tegen invasieve uitheemse 
soorten die op ons grondgebied belanden 
en onze Europese ecosystemen verstoren;

Or. fr

Amendement 451
Agnès Evren, Dan-Ştefan Motreanu, Pernille Weiss, Radan Kanev, Edina Tóth, Nathalie 
Colin-Oesterlé, Sirpa Pietikäinen, Roberta Metsola, Christophe Hansen

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) moet worden geïnvesteerd in de 
bescherming en het herstel van de 
biodiversiteit in overeenstemming met de 
in het kader van het MFK 
overeengekomen minimale 
bestedingsdoelstellingen en met de in de 
EU-biodiversiteitsstrategie vastgelegde 
financieringsdoelstellingen, die moeten 
worden gevolgd door middel van een 
solide, transparante en alomvattende 
methodiek;

Or. en

Amendement 452
Demetris Papadakis, Maria Arena, Nikos Androulakis, Simona Bonafè, Günther Sidl, 
César Luena, Sara Cerdas, Christel Schaldemose, Javi López, Jytte Guteland

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter e bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) moet in de begrotingen van de 
Unie en de lidstaten een doeltreffende 
mainstreaming en toetsing van klimaat en 
biodiversiteit worden gewaarborgd;

Or. en

Amendement 453
Michal Wiezik

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) moet worden getracht het Verdrag 
inzake het Energiehandvest te 
moderniseren, en indien dat niet lukt, 
moet de Unie zich uit het Verdrag 
terugtrekken;

Or. en

Amendement 454
Agnès Evren, Dan-Ştefan Motreanu, Pernille Weiss, Inese Vaidere, Radan Kanev, Edina 
Tóth, Nathalie Colin-Oesterlé, Sirpa Pietikäinen, Roberta Metsola, Christophe Hansen

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter e ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e ter) moeten de maatregelen tegen de 
illegale uitbuiting van natuurlijke 
hulpbronnen en de daarmee 
samenhangende corruptie en 
witwaspraktijken, afvalcriminaliteit en 
illegale uitvoer worden aangescherpt, en 
moet de samenwerking met derde landen 
op het gebied van deze maatregelen 
worden geïntensiveerd;
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Or. en

Amendement 455
Demetris Papadakis, Maria Arena, Nikos Androulakis, Simona Bonafè, Günther Sidl, 
Rovana Plumb, César Luena, Sara Cerdas, Javi López, Jytte Guteland

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter e ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e ter) moeten alle vereiste maatregelen 
worden getroffen om een sociaal 
rechtvaardige en inclusieve transitie te 
waarborgen, moet de Europese pijler van 
sociale rechten verwezenlijkt worden en 
moet de sociale ongelijkheid alsmede de 
ongelijkheid op het gebied van klimaat en 
milieu worden aangepakt en verminderd;

Or. en

Amendement 456
María Soraya Rodríguez Ramos, Irena Joveva, Catherine Chabaud, Susana Solís Pérez, 
Pascal Canfin, Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) moet worden gewaarborgd dat 
milieubeleid en -maatregelen op de beste 
beschikbare wetenschappelijke kennis zijn 
gebaseerd en dat de kennisbasis op 
milieugebied en de toepassing ervan 
worden versterkt, onder meer door 
onderzoek, innovatie, het bevorderen van 
groene vaardigheden en het verder 
ontwikkelen van milieu- en 
ecosysteemboekhouding;

f) moet worden gewaarborgd dat 
milieubeleid en -maatregelen op de beste 
beschikbare wetenschappelijke kennis en 
technologieën zijn gebaseerd en dat de 
kennisbasis op milieugebied en de 
toepassing ervan worden versterkt, onder 
meer door onderzoek, innovatie, het 
bevorderen van groene vaardigheden en het 
verder ontwikkelen van milieu- en 
ecosysteemboekhouding, en moet de 
voortdurende verbetering van 
wetenschappelijke kennis worden 
bevorderd aan de hand van indicatoren 
die tevens op regionaal niveau 
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vergelijkbaar zijn, teneinde de 
besluitvorming te ondersteunen;

Or. en

Amendement 457
Demetris Papadakis, Maria Arena, Nikos Androulakis, Simona Bonafè, Günther Sidl, 
Rovana Plumb, César Luena, Sara Cerdas, Christel Schaldemose, Javi López, Jytte 
Guteland

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) moet worden gewaarborgd dat 
milieubeleid en -maatregelen op de beste 
beschikbare wetenschappelijke kennis zijn 
gebaseerd en dat de kennisbasis op 
milieugebied en de toepassing ervan 
worden versterkt, onder meer door 
onderzoek, innovatie, het bevorderen van 
groene vaardigheden en het verder 
ontwikkelen van milieu- en 
ecosysteemboekhouding;

f) moet worden gewaarborgd dat 
milieubeleid en -maatregelen op EU-, 
nationaal, regionaal en lokaal niveau op 
de beste beschikbare wetenschappelijke 
kennis zijn gebaseerd en dat de kennisbasis 
op milieugebied en de toepassing ervan 
worden versterkt, onder meer door 
onderzoek en innovatie, het ondersteunen 
van omscholing en het in samenwerking 
met sociale partners bevorderen van 
groene vaardigheden en het verder 
ontwikkelen van milieu- en 
ecosysteemboekhouding;

Or. en

Amendement 458
Rob Rooken

Voorstel voor een besluit
Article 3 – paragraph 1 – point f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) moet worden gewaarborgd dat 
milieubeleid en -maatregelen op de beste 
beschikbare wetenschappelijke kennis zijn 
gebaseerd en dat de kennisbasis op 
milieugebied en de toepassing ervan 
worden versterkt, onder meer door 

f) moet worden gewaarborgd dat 
milieubeleid en -maatregelen op de beste 
beschikbare wetenschappelijke kennis zijn 
gebaseerd en dat de kennisbasis op 
milieugebied en de toepassing ervan 
worden versterkt, onder meer door 
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onderzoek, innovatie, het bevorderen van 
groene vaardigheden en het verder 
ontwikkelen van milieu- en 
ecosysteemboekhouding;

onderzoek, en innovatie;

Or. nl

Amendement 459
Margarita de la Pisa Carrión

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) moet worden gewaarborgd dat 
milieubeleid en -maatregelen op de beste 
beschikbare wetenschappelijke kennis zijn 
gebaseerd en dat de kennisbasis op 
milieugebied en de toepassing ervan 
worden versterkt, onder meer door 
onderzoek, innovatie, het bevorderen van 
groene vaardigheden en het verder 
ontwikkelen van milieu- en 
ecosysteemboekhouding;

f) moet worden gewaarborgd dat 
milieubeleid en -maatregelen op de beste 
beschikbare wetenschappelijke kennis zijn 
gebaseerd in overeenstemming met het 
innovatiebeginsel, en dat de kennisbasis op 
milieugebied en de toepassing ervan 
worden versterkt, onder meer door 
onderzoek, innovatie, het bevorderen van 
groene vaardigheden en het verder 
ontwikkelen van milieu- en 
ecosysteemboekhouding;

Or. es

Amendement 460
Agnès Evren, Dan-Ştefan Motreanu, Pernille Weiss, Radan Kanev, Edina Tóth, Nathalie 
Colin-Oesterlé, Sirpa Pietikäinen, Roberta Metsola, Christophe Hansen

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) moet worden gewaarborgd dat 
milieubeleid en -maatregelen op de beste 
beschikbare wetenschappelijke kennis zijn 
gebaseerd en dat de kennisbasis op 
milieugebied en de toepassing ervan 
worden versterkt, onder meer door 
onderzoek, innovatie, het bevorderen van 

f) moet worden gewaarborgd dat 
milieubeleid en -maatregelen op de beste 
beschikbare wetenschappelijke kennis zijn 
gebaseerd en dat de kennisbasis op 
milieugebied en de toepassing ervan 
worden versterkt, onder meer door 
onderzoek, innovatie, het bevorderen van 
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groene vaardigheden en het verder 
ontwikkelen van milieu- en 
ecosysteemboekhouding;

groene vaardigheden, het samenwerken 
met het maatschappelijk middenveld en 
het verder ontwikkelen van milieu- en 
ecosysteemboekhouding;

Or. en

Amendement 461
Mick Wallace, Clare Daly

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) moet worden gewaarborgd dat 
milieubeleid en -maatregelen op de beste 
beschikbare wetenschappelijke kennis zijn 
gebaseerd en dat de kennisbasis op 
milieugebied en de toepassing ervan 
worden versterkt, onder meer door 
onderzoek, innovatie, het bevorderen van 
groene vaardigheden en het verder 
ontwikkelen van milieu- en 
ecosysteemboekhouding;

f) moet worden gewaarborgd dat 
milieubeleid en -maatregelen op de beste 
beschikbare wetenschappelijke kennis zijn 
gebaseerd en dat de kennisbasis op 
milieugebied en de toepassing ervan 
worden versterkt, en moet er eveneens 
meer gebruik worden gemaakt van 
inheemse en lokale kennis en moet de 
financiering voor het Europees 
Milieuagentschap worden verhoogd;

Or. en

Amendement 462
João Ferreira, Mick Wallace

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f bis) moeten de regels voor staatssteun 
ingrijpend worden aangepast om 
ongeziene investeringen in 
overgangsregelingen, openbare diensten 
en sociale bescherming mogelijk te 
maken, moet het begrotingspact worden 
ingetrokken en moet het stabiliteits- en 
groeipact door een werkgelegenheids- en 
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duurzaamheidspact worden vervangen;

Or. pt

Amendement 463
Aurélia Beigneux, Annika Bruna, Catherine Griset

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f bis) moet de kennisbasis inzake de 
vereisten voor een ingrijpende en snelle 
structurele transformatie verder worden 
ontwikkeld, onder meer om vast te stellen 
hoe onder meer de effecten van 
terugkoppeling, omslagpunten, 
incoherent beleid en de gevolgen van 
systeemafhankelijkheid kunnen worden 
geïdentificeerd, gemeten en geëvalueerd;

Or. fr

Amendement 464
Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Martin Hojsík, Irena Joveva, Frédérique Ries, 
María Soraya Rodríguez Ramos, Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f bis) moet vooruitgang worden geboekt 
en moeten lacunes worden gedicht op het 
vlak van kennis alsmede de relevante 
indicatorreeksen die betrekking hebben 
op de grenzen van de planeet en de 
consumptievoetafdruk van de Unie, met 
inbegrip van door de EU voortgedreven 
ontbossing en bosdegradatie in derde 
landen;

Or. en
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Amendement 465
Antoni Comín i Oliveres

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f bis) moeten de milieueffecten die de 
politieke grenzen van de Unie 
overschrijden worden geïdentificeerd en 
gekwantificeerd teneinde een gedegen 
beoordeling van de ecologische 
voetafdruk van de Unie te waarborgen en 
de verantwoordelijkheid inzake de 
instandhouding van de mondiale 
biodiversiteit te delen;

Or. en

Amendement 466
Demetris Papadakis, Maria Arena, Nikos Androulakis, Simona Bonafè, Günther Sidl, 
Rovana Plumb, César Luena, Sara Cerdas, Christel Schaldemose, Javi López, Jytte 
Guteland

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f bis) moet voor alle dimensies van de 
beleidsvorming op milieugebied de 
volledige deelname van en samenwerking 
met lokale en regionale autoriteiten 
worden gewaarborgd middels een op 
samenwerking gebaseerde aanpak met 
verschillende niveaus;

Or. en

Amendement 467
Antoni Comín i Oliveres
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Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter f ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f ter) moet voor alle dimensies van de 
beleidsvorming op milieugebied de 
volledige deelname van en samenwerking 
met lokale en regionale autoriteiten 
worden gewaarborgd middels een op 
samenwerking gebaseerde aanpak van 
multilevel governance;

Or. en

Amendement 468
Grace O’Sullivan

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter f ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f ter) moet voor alle dimensies van de 
beleidsvorming op milieugebied de 
volledige deelname van en samenwerking 
met lokale en regionale autoriteiten 
worden gewaarborgd middels een op 
samenwerking gebaseerde aanpak van 
multilevel governance;

Or. en

Motivering

Dit amendement komt uit het advies van het Comité van de Regio’s over het 8e MAP.

Amendement 469
Stanislav Polčák

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter f bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f bis) moet het voorzorgsbeginsel strikt 
worden toegepast in gevallen waarin de 
beschikbare wetenschappelijke kennis 
ondanks alle inspanningen onvolledig of 
ontoereikend is;

Or. cs

Amendement 470
María Soraya Rodríguez Ramos, Irena Joveva, Catherine Chabaud, Susana Solís Pérez, 
Pascal Canfin, Martin Hojsík, Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f bis) moet op EU-niveau een 
gemeenschappelijk wetgevingskader 
worden vastgesteld voor de bescherming 
en het duurzaam gebruik van de bodem;

Or. en

Amendement 471
Aurélia Beigneux, Annika Bruna, Catherine Griset

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter f ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f ter) moeten de relevante indicatoren 
worden geoptimaliseerd en de lacunes 
hierin worden opgevuld, onder meer de 
lacunes op het gebied van de grenzen van 
de planeet, de ecologische voetafdruk, 
governance, duurzame financiering en 
productie- en consumptiesystemen;

Or. fr
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Amendement 472
João Ferreira, Mick Wallace

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter f ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f ter) moet het LIFE+-programma 
worden versterkt, mede door het 
verstrekken van specifieke financiering 
voor biodiversiteits- en Natura 2000-
beheer, waarbij een eerlijke verdeling van 
de financiering tussen de lidstaten wordt 
gewaarborgd; is het tevens essentieel dat 
de beoordeling van de ecologische 
gezondheid en gezondheid van planten 
van bossen en hun herstel wordt 
bevorderd, onder meer door herbebossing 
met inheemse soorten, met name in 
landen die het meest onder bosbranden te 
lijden hebben gehad;

Or. pt

Amendement 473
João Ferreira, Mick Wallace

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter f quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f quater) moet de Unie meer 
verantwoordelijkheid nemen voor de 
handhaving van de waarden van 
Natura 2000, met name voor de 
financiering;

Or. pt

Amendement 474
João Ferreira, Mick Wallace
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Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter f quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f quinquies) moet GLB-steun worden 
verleend voor ecologische lokale 
productie door kleine landbouwbedrijven 
die inzetten op voedselkwaliteit en het 
evenwicht met de natuurlijke omgeving en 
schadelijke pesticiden en chemische 
meststoffen vermijden; moet bijstand 
worden verleend bij de ontwikkeling van 
beleid dat gericht is op minimalisering 
van de gevolgen van herbiciden, met 
name op bestuivers, en de bestendiging en 
bevordering van natuurbehoud en 
geïntegreerde 
landbouwproductiemethoden;

Or. pt

Amendement 475
João Ferreira, Mick Wallace

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter f sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f sexies) moet rekening worden 
gehouden met de mogelijke voordelen van 
wetenschappelijke en technologische 
ontwikkelingen op het gebied van 
biotechnologie, waarbij de lidstaten en de 
EU moeten streven naar de verantwoorde 
toepassing van het voorzorgsbeginsel, met 
name in de landbouw, aangezien de druk 
om genetisch gemodificeerde organismen 
te gebruiken, toeneemt;

Or. pt
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Amendement 476
João Ferreira, Mick Wallace

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter f septies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f septies) moeten beslissingen om 
over te gaan tot de teelt van genetisch 
gemodificeerde variëteiten worden 
teruggedraaid en alle pogingen om zaden 
of wezenlijke biologische processen te 
industrialiseren of te octrooieren, worden 
afgewezen, hetgeen duidelijk schadelijk is 
voor de biodiversiteit en het plantaardig 
genetisch erfgoed;

Or. pt

Amendement 477
João Ferreira, Mick Wallace

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter f octies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f octies) moet de teelt van 
traditionele en inheemse soorten worden 
bevorderd en de biodiversiteit worden 
gestimuleerd teneinde het hoofd te bieden 
aan klimaat- en bodemverandering, het 
niveau van de nutriënten in de bodem in 
stand te houden, de bevolking te voeden 
en hun een evenwichtig dieet te bieden, en 
tegelijkertijd de klimaatverandering te 
matigen;

Or. pt

Amendement 478
João Ferreira, Mick Wallace
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Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter f nonies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f nonies) moet bodemafdekking, -
verontreiniging en -erosie worden 
voorkomen teneinde de vruchtbaarheid 
daarvan te behouden, moet de 
biodiversiteit worden bevorderd en de 
klimaatverandering worden beperkt;

Or. pt

Amendement 479
João Ferreira, Mick Wallace

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter f decies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f decies) moeten de schadelijke 
gevolgen van geluidshinder op de 
menselijke gezondheid en de biodiversiteit 
worden verminderd door de herziening 
van de richtlijn inzake omgevingslawaai;

Or. pt

Amendement 480
João Ferreira

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter f undecies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f undecies) moet duurzame bosbouw in 
de lidstaten worden bevorderd, waarbij 
prioriteit moet worden gegeven aan de 
bescherming van wat voorheen groeiende 
bossen waren, aan behoud van wilde 
dieren en planten en het snelle herstel 
daarvan na natuurrampen;
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Or. pt

Amendement 481
João Ferreira, Mick Wallace

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter f duodecies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f duodecies) moet worden gestreefd naar 
productie op basis van de beginselen van 
vermindering, hergebruik, recycling en 
reparatie, moet een einde worden gemaakt 
aan geplande veroudering als 
bedrijfsstrategie die leidt tot een bewust 
korte levensduur van producten en de 
noodzaak van vervanging, en moet de 
consumptie worden aangepast aan de 
grenzen van onze planeet;

Or. pt

Amendement 482
João Ferreira, Mick Wallace

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter f terdecies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f terdecies) moet het recht op reparatie 
van IT-apparatuur en voortdurende back-
updiensten worden gewaarborgd teneinde 
tot duurzame consumptie te komen;

Or. pt

Amendement 483
João Ferreira, Mick Wallace

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter f quaterdecies (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f quaterdecies) moeten essentiële 
openbare diensten worden gegarandeerd 
door gratis openbaar vervoer, de toegang 
tot drinkwater en het publieke beheer 
daarvan te bevorderen, en zo het recht 
van alle burgers van de lidstaten op het 
gebruik daarvan te waarborgen;

Or. pt

Amendement 484
João Ferreira, Mick Wallace

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter f quindecies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f quindecies) moeten maatregelen 
worden genomen door de Europese 
instellingen en de lidstaten om het 
universele recht op water en sanitaire 
voorzieningen te waarborgen door een 
prijsstelling die gericht is op 
dienstverlening aan allen en niet op winst 
of rendement op kapitaal;

Or. pt

Amendement 485
João Ferreira, Mick Wallace

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter f sexdecies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f sexdecies) moeten de pogingen om 
alternatieven voor de ontwikkeling en 
validatie van dierproeven te bevorderen, 
worden opgevoerd en gecoördineerd met 
het oog op de verwezenlijking van de 
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prioritaire doelstelling voorzien in 
artikel 2, onder d);

Or. pt

Amendement 486
Sara Cerdas

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) moet het potentieel van digitale en 
datatechnologieën ter ondersteuning van 
het milieubeleid worden benut en 
tegelijkertijd de ecologische voetafdruk 
ervan tot een minimum worden beperkt;

g) moet het potentieel van digitale en 
datatechnologieën ter ondersteuning van 
het milieubeleid worden benut en 
tegelijkertijd de ecologische voetafdruk 
ervan tot een minimum worden beperkt; 
moet de capaciteit voor de 
geautomatiseerde realtime verzameling 
van gestandaardiseerde indicatoren op 
Unie-niveau worden verhoogd teneinde 
bij te dragen aan de samenstelling van 
een betrouwbare en actuele databank;

Or. pt

Amendement 487
Aurélia Beigneux, Joëlle Mélin, Annika Bruna, Catherine Griset

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) moet het potentieel van digitale en 
datatechnologieën ter ondersteuning van 
het milieubeleid worden benut en 
tegelijkertijd de ecologische voetafdruk 
ervan tot een minimum worden beperkt;

g) moet het potentieel van digitale en 
datatechnologieën en kunstmatige 
intelligentie ter ondersteuning van het 
milieubeleid worden benut en tegelijkertijd 
de ecologische voetafdruk ervan tot een 
minimum worden beperkt, waarbij de 
transparantie en openbare 
toegankelijkheid van deze gegevens 
worden gewaarborgd;
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Or. fr

Amendement 488
Mick Wallace, Clare Daly

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) moet het potentieel van digitale en 
datatechnologieën ter ondersteuning van 
het milieubeleid worden benut en 
tegelijkertijd de ecologische voetafdruk 
ervan tot een minimum worden beperkt;

g) moet het potentieel van digitale en 
datatechnologieën ter ondersteuning van 
het milieubeleid worden benut en worden 
gewaarborgd dat de ecologische 
voetafdruk van digitalisering ten volle aan 
de orde wordt gesteld, met bijzondere 
aandacht voor energieverbruik, het 
internet der dingen en gegevenscentra;

Or. en

Amendement 489
Rob Rooken

Voorstel voor een besluit
Article 3 – paragraph 1 – point g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) moet het potentieel van digitale en 
datatechnologieën ter ondersteuning van 
het milieubeleid worden benut en 
tegelijkertijd de ecologische voetafdruk 
ervan tot een minimum worden beperkt;

g) moet het potentieel van digitale en 
datatechnologieën ter ondersteuning van 
het milieubeleid worden benut en 
tegelijkertijd de ecologische voetafdruk 
ervan tot een minimum worden beperkt, 
waarbij erkend wordt dat de mens een 
sociaal wezen is die behoeft heeft aan 
voldoende sociaal contact;

Or. nl

Amendement 490
Agnès Evren, Dan-Ştefan Motreanu, Pernille Weiss, Radan Kanev, Edina Tóth, Nathalie 
Colin-Oesterlé, Sirpa Pietikäinen, Roberta Metsola
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Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) moet het potentieel van digitale en 
datatechnologieën ter ondersteuning van 
het milieubeleid worden benut en 
tegelijkertijd de ecologische voetafdruk 
ervan tot een minimum worden beperkt;

g) moet het potentieel van digitale en 
datatechnologieën ter ondersteuning van 
het milieubeleid worden benut en 
tegelijkertijd de ecologische voetafdruk 
ervan tot een minimum worden beperkt, 
waarbij de transparantie en openbare 
toegankelijkheid van die gegevens worden 
gewaarborgd indien dat relevant en nodig 
is;

Or. en

Amendement 491
Silvia Modig

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) moet het potentieel van digitale en 
datatechnologieën ter ondersteuning van 
het milieubeleid worden benut en 
tegelijkertijd de ecologische voetafdruk 
ervan tot een minimum worden beperkt;

g) moet het potentieel van digitale en 
datatechnologieën ter ondersteuning van 
het milieubeleid worden benut en moeten 
tegelijkertijd grotere inspanningen 
worden geleverd om de ecologische 
voetafdruk ervan tot een minimum te 
beperken, waarbij de transparantie en 
openbare toegankelijkheid van die 
gegevens worden gewaarborgd;

Or. en

Motivering

Toevoeging bij het amendement van rapporteur O’Sullivan.

Amendement 492
Demetris Papadakis, Maria Arena, Nikos Androulakis, Simona Bonafè, Günther Sidl, 
César Luena, Sara Cerdas, Christel Schaldemose, Javi López, Jytte Guteland
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Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) moet het potentieel van digitale en 
datatechnologieën ter ondersteuning van 
het milieubeleid worden benut en 
tegelijkertijd de ecologische voetafdruk 
ervan tot een minimum worden beperkt;

g) moet het potentieel van digitale en 
datatechnologieën ter ondersteuning van 
het milieubeleid worden benut en 
tegelijkertijd de ecologische voetafdruk 
ervan tot een minimum worden beperkt, 
waarbij de openbare toegankelijkheid en 
transparantie van de gegevens worden 
gewaarborgd;

Or. en

Amendement 493
Michal Wiezik

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) moet het potentieel van digitale en 
datatechnologieën ter ondersteuning van 
het milieubeleid worden benut en 
tegelijkertijd de ecologische voetafdruk 
ervan tot een minimum worden beperkt;

g) moet het potentieel van digitale en 
datatechnologieën ter ondersteuning van 
het beleid worden benut, onder meer door 
in real time gegevens en informatie te 
verstrekken over de toestand van 
ecosystemen, en tegelijkertijd de 
ecologische voetafdruk ervan tot een 
minimum worden beperkt;

Or. en

Amendement 494
Silvia Modig

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g bis) moet het potentieel van sociale 
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innovatie ten volle worden benut, 
aangezien puur technologische innovaties 
niet voldoende zullen zijn om uiterlijk 
tegen 2050 de koolstofneutraliteit te 
verwezenlijken, noch om het huidige 
biodiversiteitsverlies een halt toe te 
roepen. Derhalve moeten 
beleidsmaatregelen sociale innovaties aan 
de basis ondersteunen en stimuleren 
waardoor lokale gemeenschappen en 
kleine en middelgrote ondernemingen in 
staat zijn zich aan te passen aan de 
klimaatverandering, die te beperken en de 
biodiversiteit te behouden, te herstellen en 
te verbeteren;

Or. en

Amendement 495
María Soraya Rodríguez Ramos, Irena Joveva, Catherine Chabaud, Susana Solís Pérez, 
Pascal Canfin, Martin Hojsík, Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g bis) moet de aanpassing aan 
klimaatverandering ten volle worden 
geïntegreerd in alle sectoren en 
beleidsterreinen;

Or. en

Amendement 496
María Soraya Rodríguez Ramos, Frédérique Ries, Irena Joveva, Catherine Chabaud, 
Susana Solís Pérez, Pascal Canfin, Martin Hojsík, Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae 
Ştefănuță

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter g ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g ter) moet worden getracht zeer 
gevaarlijke chemische stoffen, met 
inbegrip van hormoonontregelende 
stoffen en bestrijdingsmiddelen uit te 
bannen, de effecten ervan op de 
duurzaamheid, het milieu, de gezondheid, 
de biodiversiteit en het klimaat te 
beoordelen, en het bredere gebruik, de 
betaalbaarheid en de toegang tot veilige 
alternatieven te bevorderen om de 
duurzame en rechtvaardige transitie te 
begeleiden;

Or. en

Amendement 497
María Soraya Rodríguez Ramos, Frédérique Ries, Irena Joveva, Catherine Chabaud, 
Susana Solís Pérez, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter g quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g quater) moet het recht op een 
gezonde omgeving worden erkend in het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie en moet een dergelijk 
recht internationaal worden bevorderd;

Or. en

Amendement 498
María Soraya Rodríguez Ramos, Frédérique Ries, Irena Joveva, Catherine Chabaud, 
Susana Solís Pérez, Pascal Canfin, Martin Hojsík, Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae 
Ştefănuță

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter g quinquies (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g quinquies) moet op holistische wijze de 
verbanden erkennen tussen het milieu en 
de gezondheid van mens en dier door het 
“één gezondheid”-beginsel in de 
beleidsvorming te integreren;

Or. en

Amendement 499
Silvia Modig

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) moet ten volle worden 
gebruikgemaakt van op de natuur 
gebaseerde oplossingen en sociale 
innovatie;

h) moet ten volle worden 
gebruikgemaakt van op de natuur 
gebaseerde oplossingen, maar tegelijk 
worden erkend dat die oplossingen een 
hele waaier aan ecosystemen op land en 
in zee omvatten en moeten er bindende 
richtsnoeren worden voorgesteld om 
ervoor te zorgen dat het gebruik van op de 
natuur gebaseerde oplossingen de snelle 
afschaffing van fossiele brandstoffen niet 
ondermijnt, moeten die altijd toegepast 
worden na volledige betrokkenheid en 
instemming van inheemse volken en 
lokale gemeenschappen, indien zij hier 
invloed van ondervinden, en moeten die 
altijd voordelen bieden voor de 
biodiversiteit;

Or. en

Amendement 500
María Soraya Rodríguez Ramos, Irena Joveva, Catherine Chabaud, Susana Solís Pérez, 
Pascal Canfin, Martin Hojsík, Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter h
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) moet ten volle worden 
gebruikgemaakt van op de natuur 
gebaseerde oplossingen en sociale 
innovatie;

h) moet ten volle worden 
gebruikgemaakt van op de natuur 
gebaseerde oplossingen die de 
biodiversiteit omvatten teneinde de 
connectiviteit, het herstel en de voordelen 
van ecosystemen te maximaliseren, 
waarbij wordt voortgebouwd op 
synergieën tussen biodiversiteitsbehoud 
en de matiging van en aanpassing aan 
klimaatverandering en sociale innovatie;

Or. en

Motivering

Om een wetenschappelijk gebruik van op de natuur gebaseerde oplossingen toe te laten, moet 
de Europese Commissie overwegen richtsnoeren, definities en nauwgezette beginselen voor 
uitvoering en optimalisering voorleggen om op de natuur gebaseerde oplossingen duidelijk te 
definiëren als oplossingen die de biodiversiteit omvatten.

Amendement 501
Grace O’Sullivan

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) moet ten volle worden 
gebruikgemaakt van op de natuur 
gebaseerde oplossingen en sociale 
innovatie;

h) moet ten volle worden 
gebruikgemaakt van 
ecosysteembenaderingen die werden 
gedefinieerd in het VN-Verdrag inzake 
biologische diversiteit1 bis en sociale 
innovatie;

__________________
1 bis Besluiten vastgesteld door de 
Conferentie van de partijen bij het VN-
verdrag inzake biologische diversiteit 
tijdens haar vijfde vergadering (COP5).

Or. en
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Motivering

Dit vervangt amendement 60 van het ontwerpverslag. Het begrip “op de natuur gebaseerde” 
is te breed en dubbelzinnig en het is bijvoorbeeld niet duidelijk of het ook 
compensatiemaatregelen omvat. Het is niet duidelijk omschreven op EU- of internationaal 
niveau. De voorkeur wordt gegeven aan het begrip “ecosysteembenadering”, zoals 
vastgelegd in het VN-Verdrag inzake biologische diversiteit, aangezien dat ruimte biedt aan 
een holistischere strategie voor het geïntegreerde beheer van land, water en levende 
rijkdommen dat het behoud en duurzaam gebruik op rechtvaardige wijze kan bevorderen.

Amendement 502
Mick Wallace, Clare Daly, João Ferreira

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) moet ten volle worden 
gebruikgemaakt van op de natuur 
gebaseerde oplossingen en sociale 
innovatie;

h) moet ten volle worden 
gebruikgemaakt van 
ecosysteemgebaseerde oplossingen, sociale 
innovatie en vanuit de gemeenschap 
geleide actie;

Or. en

Amendement 503
César Luena

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) moet ten volle worden 
gebruikgemaakt van op de natuur 
gebaseerde oplossingen en sociale 
innovatie;

h) moet ten volle worden 
gebruikgemaakt van op de natuur 
gebaseerde oplossingen, groene 
infrastructuur en sociale innovatie;

Or. en

Amendement 504
Aurélia Beigneux, Joëlle Mélin, Annika Bruna, Catherine Griset
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Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) moet ten volle worden 
gebruikgemaakt van op de natuur 
gebaseerde oplossingen en sociale 
innovatie;

h) moet ten volle worden 
gebruikgemaakt van 
ecosysteemgebaseerde oplossingen en 
sociale innovatie;

Or. fr

Amendement 505
Michal Wiezik

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) moet ten volle worden 
gebruikgemaakt van op de natuur 
gebaseerde oplossingen en sociale 
innovatie;

h) moet ten volle worden 
gebruikgemaakt van 
ecosysteemgebaseerde oplossingen en 
sociale innovatie;

Or. en

Amendement 506
Margarita de la Pisa Carrión

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter h bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h bis) moet een speciale behandeling 
worden gewaarborgd voor gebieden met 
natuurlijke handicaps, een dalende 
bevolking of ultraperifere gebieden.

Or. es
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Amendement 507
Grace O’Sullivan

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter h bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h bis) moet op EU-niveau een definitie 
worden vastgesteld van de term “op de 
natuur gebaseerde oplossingen”;

Or. en

Amendement 508
Silvia Modig

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) moeten hoge normen op het gebied 
van transparantie, inspraak en toegang tot 
de rechter effectief worden toegepast 
overeenkomstig het Verdrag betreffende 
toegang tot informatie, inspraak bij 
besluitvorming en toegang tot de rechter 
inzake milieuaangelegenheden (Verdrag 
van Aarhus)35;

i) moeten zowel op het niveau van de 
lidstaten als van de Unie hoge normen op 
het gebied van transparantie, inspraak en 
toegang tot de rechter effectief worden 
toegepast volledig overeenkomstig het 
Verdrag betreffende toegang tot informatie, 
inspraak bij besluitvorming en toegang tot 
de rechter inzake milieuaangelegenheden 
(Verdrag van Aarhus)35;

__________________ __________________
35 
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/en
v/pp/documents/cep43e.pdf

35 
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/en
v/pp/documents/cep43e.pdf

Or. en

Amendement 509
Alexander Bernhuber

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter i
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) moeten hoge normen op het gebied 
van transparantie, inspraak en toegang tot 
de rechter effectief worden toegepast 
overeenkomstig het Verdrag betreffende 
toegang tot informatie, inspraak bij 
besluitvorming en toegang tot de rechter 
inzake milieuaangelegenheden (Verdrag 
van Aarhus)35;

i) moeten normen op het gebied van 
transparantie, inspraak en toegang tot de 
rechter effectief en op evenwichtige wijze 
worden toegepast overeenkomstig het 
Verdrag betreffende toegang tot informatie, 
inspraak bij besluitvorming en toegang tot 
de rechter inzake milieuaangelegenheden 
(Verdrag van Aarhus)35;

__________________ __________________
35 
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/en
v/pp/documents/cep43e.pdf

35 
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/en
v/pp/documents/cep43e.pdf

Or. de

Amendement 510
Anna Zalewska

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) moeten hoge normen op het gebied 
van transparantie, inspraak en toegang tot 
de rechter effectief worden toegepast 
overeenkomstig het Verdrag betreffende 
toegang tot informatie, inspraak bij 
besluitvorming en toegang tot de rechter 
inzake milieuaangelegenheden (Verdrag 
van Aarhus)35;

i) moeten hoge normen op het gebied 
van transparantie, inspraak en toegang tot 
de rechter effectief worden toegepast 
overeenkomstig het Verdrag betreffende 
toegang tot informatie en inspraak bij 
besluitvorming;

__________________
35 
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/en
v/pp/documents/cep43e.pdf

Or. pl

Amendement 511
María Soraya Rodríguez Ramos, Irena Joveva, Catherine Chabaud, Susana Solís Pérez, 
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Pascal Canfin, Martin Hojsík, Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter j

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j) moeten de gegevens en bewijzen in 
verband met de uitvoering van het 8e MAP 
openbaar en eenvoudig toegankelijk 
worden gemaakt, onverminderd de 
bepalingen inzake vertrouwelijkheid in 
domeinspecifieke wetgeving;

j) moeten de gegevens en bewijzen in 
verband met de uitvoering van het 8e MAP 
openbaar worden gemaakt, moet de 
samenwerking tussen overheidsdiensten 
worden verbeterd en moeten burgers 
eenvoudig toegang kunnen krijgen tot 
informatie en de relevante bevoegdheden 
en verantwoordelijkheden op alle 
bestuursniveaus kunnen vaststellen, 
onverminderd de bepalingen inzake 
vertrouwelijkheid in domeinspecifieke 
wetgeving, met het oog op het vergroten 
van de verantwoording voor het 8e MAP;

Or. en

Amendement 512
Stanislav Polčák

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter j

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j) moeten de gegevens en bewijzen in 
verband met de uitvoering van het 8e MAP 
openbaar en eenvoudig toegankelijk 
worden gemaakt, onverminderd de 
bepalingen inzake vertrouwelijkheid in 
domeinspecifieke wetgeving;

j) moeten de gegevens en bewijzen in 
verband met de uitvoering van het 8e MAP 
openbaar en eenvoudig toegankelijk 
worden gemaakt, in een formaat dat 
voldoende begrijpelijk is voor het grote 
publiek en zodoende kan bijdragen aan de 
verdere bewustmaking over de inhoud van 
de thematische prioritaire doelstellingen 
voorzien in artikel 2 en de noodzaak om 
die te verwezenlijken, onverminderd de 
bepalingen inzake vertrouwelijkheid in 
domeinspecifieke wetgeving;

Or. cs
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Amendement 513
Anna Zalewska

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter j

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j) moeten de gegevens en bewijzen in 
verband met de uitvoering van het 8e MAP 
openbaar en eenvoudig toegankelijk 
worden gemaakt, onverminderd de 
bepalingen inzake vertrouwelijkheid in 
domeinspecifieke wetgeving;

j) moeten de gegevens en bewijzen in 
verband met de uitvoering van het 8e MAP 
op eenvoudige en betrouwbare wijze 
toegankelijk en openbaar worden gemaakt, 
onverminderd de bepalingen inzake 
vertrouwelijkheid in domeinspecifieke 
wetgeving, zoals bepaald in artikel 4 van 
dit besluit;

Or. pl

Amendement 514
Silvia Modig

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter k – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

k) moet de wereldwijde 
verwezenlijking van de in artikel 2 
vastgestelde prioritaire doelstellingen 
worden ondersteund door voor samenhang 
tussen interne en externe benaderingen en 
voor gecoördineerde acties te zorgen, met 
name door:

k) moet de wereldwijde 
verwezenlijking van de in artikel 2 
vastgestelde prioritaire doelstellingen 
worden ondersteund door voor volledige 
samenhang tussen interne en externe 
benaderingen en voor gecoördineerde 
acties te zorgen, met name door:

Or. en

Amendement 515
Stanislav Polčák

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter k – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

k) moet de wereldwijde 
verwezenlijking van de in artikel 2 
vastgestelde prioritaire doelstellingen 
worden ondersteund door voor samenhang 
tussen interne en externe benaderingen en 
voor gecoördineerde acties te zorgen, met 
name door:

k) moet de wereldwijde vaststelling 
van de in artikel 2 vastgestelde prioritaire 
doelstellingen worden ondersteund door 
voor samenhang tussen interne en externe 
benaderingen en voor gecoördineerde 
acties te zorgen, met name door:

Or. cs

Amendement 516
Rob Rooken

Voorstel voor een besluit
Article 3 – paragraph 1 – point k – indent 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

— met partnerlanden klimaat- en 
milieumaatregelen af te spreken, hen aan te 
moedigen klimaat- en milieuregels die 
even ambitieus zijn als die van de Unie 
vast te stellen en uit te voeren en hen 
daarbij te ondersteunen, en ervoor te 
zorgen dat alle producten die in de Unie in 
de handel worden gebracht, volledig 
voldoen aan de toepasselijke vereisten van 
de Unie in overeenstemming met de 
internationale verbintenissen van de Unie,

— met partnerlanden 
milieumaatregelen af te spreken, hen aan te 
moedigen milieuregels die even ambitieus 
zijn als die van de Unie vast te stellen en 
uit te voeren, en ervoor te zorgen dat alle 
producten die in de Unie in de handel 
worden gebracht, volledig voldoen aan de 
toepasselijke vereisten van de Unie in 
overeenstemming met de internationale 
verbintenissen van de Unie,

Or. nl

Amendement 517
Agnès Evren, Dan-Ştefan Motreanu, Pernille Weiss, Inese Vaidere, Radan Kanev, Edina 
Tóth, Nathalie Colin-Oesterlé, Sirpa Pietikäinen, Roberta Metsola, Christophe Hansen

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter k – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– met partnerlanden klimaat- en – met derde landen klimaat- en 
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milieumaatregelen af te spreken, hen aan te 
moedigen klimaat- en milieuregels die 
even ambitieus zijn als die van de Unie 
vast te stellen en uit te voeren en hen 
daarbij te ondersteunen, en ervoor te 
zorgen dat alle producten die in de Unie in 
de handel worden gebracht, volledig 
voldoen aan de toepasselijke vereisten van 
de Unie in overeenstemming met de 
internationale verbintenissen van de Unie,

milieumaatregelen af te spreken, hen aan te 
moedigen klimaat- en milieuregels die 
even ambitieus zijn als die van de Unie 
vast te stellen en uit te voeren en hen 
daarbij te ondersteunen, en ervoor te 
zorgen dat alle producten die in de Unie in 
de handel worden gebracht, volledig 
voldoen aan de toepasselijke vereisten van 
de Unie in overeenstemming met de 
internationale verbintenissen van de Unie, 
in het bijzonder met betrekking tot de 
strijd tegen ontbossing,

Or. en

Amendement 518
Aurélia Beigneux, Joëlle Mélin, Annika Bruna, Catherine Griset

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter k – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– met partnerlanden klimaat- en 
milieumaatregelen af te spreken, hen aan te 
moedigen klimaat- en milieuregels die 
even ambitieus zijn als die van de Unie 
vast te stellen en uit te voeren en hen 
daarbij te ondersteunen, en ervoor te 
zorgen dat alle producten die in de Unie in 
de handel worden gebracht, volledig 
voldoen aan de toepasselijke vereisten van 
de Unie in overeenstemming met de 
internationale verbintenissen van de Unie,

– met partnerlanden klimaat- en 
milieumaatregelen af te spreken, hen aan te 
moedigen klimaat- en milieuregels die 
even ambitieus zijn als die van de Unie 
vast te stellen en uit te voeren en hen 
daarbij te ondersteunen, en ervoor te 
zorgen dat alle producten die in de Unie in 
de handel worden gebracht of vanuit de 
Unie worden uitgevoerd, volledig voldoen 
aan de toepasselijke vereisten van de Unie 
in overeenstemming met de internationale 
verbintenissen van de Unie,

Or. fr

Amendement 519
Mick Wallace, Clare Daly

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter k – streepje 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– met partnerlanden klimaat- en 
milieumaatregelen af te spreken, hen aan te 
moedigen klimaat- en milieuregels die 
even ambitieus zijn als die van de Unie 
vast te stellen en uit te voeren en hen 
daarbij te ondersteunen, en ervoor te 
zorgen dat alle producten die in de Unie in 
de handel worden gebracht, volledig 
voldoen aan de toepasselijke vereisten van 
de Unie in overeenstemming met de 
internationale verbintenissen van de Unie,

– met partnerlanden klimaat- en 
milieumaatregelen af te spreken, hen aan te 
moedigen klimaat- en milieuregels die 
minstens even ambitieus zijn als die van de 
Unie vast te stellen en uit te voeren en hen 
daarbij te ondersteunen, en ervoor te 
zorgen dat alle producten die in de Unie in 
de handel worden gebracht, volledig 
voldoen aan de toepasselijke vereisten van 
de Unie in overeenstemming met de 
internationale verbintenissen van de Unie,

Or. en

Amendement 520
Anna Zalewska

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter k – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– met partnerlanden klimaat- en 
milieumaatregelen af te spreken, hen aan te 
moedigen klimaat- en milieuregels die 
even ambitieus zijn als die van de Unie 
vast te stellen en uit te voeren en hen 
daarbij te ondersteunen, en ervoor te 
zorgen dat alle producten die in de Unie in 
de handel worden gebracht, volledig 
voldoen aan de toepasselijke vereisten van 
de Unie in overeenstemming met de 
internationale verbintenissen van de Unie,

– met partnerlanden klimaat- en 
milieumaatregelen af te spreken, hen aan te 
moedigen klimaat- en milieuregels die 
even ambitieus zijn als die van de Unie 
vast te stellen en uit te voeren en hen 
daarbij te ondersteunen, en ervoor te 
zorgen dat alle producten die in de Unie in 
de handel worden gebracht, volledig 
voldoen aan de toepasselijke vereisten van 
de Unie in overeenstemming met de 
internationale verbintenissen van de Unie, 
met bijzondere nadruk op het tegengaan 
van ontbossing en bodemdegradatie of 
waterverontreiniging,

Or. pl

Motivering

Waterbescherming is van groot belang voor de bescherming van de biodiversiteit en de 
toegang tot drinkwater voor menselijk gebruik.
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Amendement 521
Agnès Evren, Dan-Ştefan Motreanu, Pernille Weiss, Radan Kanev, Edina Tóth, Nathalie 
Colin-Oesterlé, Sirpa Pietikäinen, Roberta Metsola, Christophe Hansen

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter k – streepje 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– duurzaam ondernemingsbestuur te 
bevorderen,

Or. en

Amendement 522
César Luena

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter k – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– een betere samenwerking met 
regeringen, bedrijven en het 
maatschappelijk middenveld in derde 
landen en internationale organisaties om 
partnerschappen en allianties op het gebied 
van milieubescherming tot stand te brengen 
en samenwerking op milieugebied in de G7 
en de G20 te bevorderen,

– een betere samenwerking met 
regeringen, bedrijven, niet-
gouvernementele organisaties en het 
maatschappelijk middenveld in derde 
landen en internationale organisaties om 
partnerschappen en allianties op het gebied 
van milieubescherming tot stand te brengen 
en samenwerking op milieugebied in de G7 
en de G20 te bevorderen,

Or. en

Amendement 523
Mick Wallace, Clare Daly, João Ferreira

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter k – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– een betere samenwerking met – een betere samenwerking met 
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regeringen, bedrijven en het 
maatschappelijk middenveld in derde 
landen en internationale organisaties om 
partnerschappen en allianties op het gebied 
van milieubescherming tot stand te brengen 
en samenwerking op milieugebied in de 
G7 en de G20 te bevorderen,

regeringen en het maatschappelijk 
middenveld in derde landen en 
internationale organisaties om 
partnerschappen en allianties op het gebied 
van milieubescherming tot stand te brengen 
en samenwerking op milieugebied te 
bevorderen met volledige eerbiediging 
voor de soevereiniteit van die landen,

Or. en

Amendement 524
João Ferreira, Mick Wallace

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter k – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– een betere samenwerking met 
regeringen, bedrijven en het 
maatschappelijk middenveld in derde 
landen en internationale organisaties om 
partnerschappen en allianties op het gebied 
van milieubescherming tot stand te brengen 
en samenwerking op milieugebied in de 
G7 en de G20 te bevorderen,

– een betere samenwerking met 
regeringen, bedrijven en het 
maatschappelijk middenveld in derde 
landen en internationale organisaties om 
partnerschappen en allianties op het gebied 
van milieubescherming tot stand te brengen 
en samenwerking op milieugebied te 
bevorderen,

Or. pt

Amendement 525
Margarita de la Pisa Carrión

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter k – streepje 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– de communicatie en synergieën te 
versterken tussen de belangrijkste 
initiatieven in het kader van de Green 
Deal, zoals het plan voor de circulaire 
economie, de strategie voor kleine en 
middelgrote ondernemingen en de 
strategie voor duurzame chemische 
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stoffen.

Or. es

Amendement 526
Rob Rooken

Voorstel voor een besluit
Article 3 – paragraph 1 – point k – indent 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

— een krachtigere uitvoering door de 
Unie en haar partners van de 
Overeenkomst van Parijs, het Verdrag 
inzake biologische diversiteit en andere 
multilaterale milieuovereenkomsten, 
onder meer door meer transparantie en 
verantwoordingsplicht ten aanzien van de 
vooruitgang met betrekking tot de 
verbintenissen die in het kader van die 
overeenkomsten zijn aangegaan,

Schrappen

Or. nl

Amendement 527
Demetris Papadakis, Maria Arena, Nikos Androulakis, Simona Bonafè, Günther Sidl, 
Rovana Plumb, César Luena, Sara Cerdas, Christel Schaldemose, Javi López, Jytte 
Guteland

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter k – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– een krachtigere uitvoering door de 
Unie en haar partners van de 
Overeenkomst van Parijs, het Verdrag 
inzake biologische diversiteit en andere 
multilaterale milieuovereenkomsten, onder 
meer door meer transparantie en 
verantwoordingsplicht ten aanzien van de 
vooruitgang met betrekking tot de 
verbintenissen die in het kader van die 

– in internationale fora leiderschap 
te tonen op het gebied van klimaat en 
milieu, een krachtigere uitvoering door de 
Unie en haar partners van de 
Overeenkomst van Parijs, het Verdrag 
inzake biologische diversiteit en andere 
multilaterale milieuovereenkomsten, onder 
meer door meer transparantie en 
verantwoordingsplicht ten aanzien van de 
vooruitgang met betrekking tot de 
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overeenkomsten zijn aangegaan, verbintenissen die in het kader van die 
overeenkomsten zijn aangegaan,

Or. en

Amendement 528
Mick Wallace, Clare Daly, João Ferreira

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter k – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– een krachtigere uitvoering door de 
Unie en haar partners van de 
Overeenkomst van Parijs, het Verdrag 
inzake biologische diversiteit en andere 
multilaterale milieuovereenkomsten, onder 
meer door meer transparantie en 
verantwoordingsplicht ten aanzien van de 
vooruitgang met betrekking tot de 
verbintenissen die in het kader van die 
overeenkomsten zijn aangegaan,

– een krachtigere uitvoering door de 
Unie en haar partners van de 
Overeenkomst van Parijs, het Verdrag 
inzake biologische diversiteit en andere 
multilaterale milieuovereenkomsten, onder 
meer door meer transparantie en 
verantwoordingsplicht ten aanzien van de 
vooruitgang met betrekking tot de 
verbintenissen die in het kader van die 
overeenkomsten zijn aangegaan en het 
waarborgen van een billijke bijdrage aan 
alle doelstellingen ervan,

Or. en

Amendement 529
César Luena

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter k – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– een krachtigere uitvoering door de 
Unie en haar partners van de 
Overeenkomst van Parijs, het Verdrag 
inzake biologische diversiteit en andere 
multilaterale milieuovereenkomsten, onder 
meer door meer transparantie en 
verantwoordingsplicht ten aanzien van de 
vooruitgang met betrekking tot de 
verbintenissen die in het kader van die 

– een krachtigere uitvoering door de 
Unie en haar partners van de 
Overeenkomst van Parijs, het Verdrag 
inzake biologische diversiteit, het Verdrag 
ter bestrijding van woestijnvorming en 
andere multilaterale 
milieuovereenkomsten, onder meer door 
meer transparantie en 
verantwoordingsplicht ten aanzien van de 
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overeenkomsten zijn aangegaan, vooruitgang met betrekking tot de 
verbintenissen die in het kader van die 
overeenkomsten zijn aangegaan,

Or. en

Amendement 530
Margarita de la Pisa Carrión

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter k – streepje 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– een sterkere internationale 
milieugovernance door resterende lacunes 
weg te werken en de eerbiediging en 
toepassing van erkende internationale 
milieubeginselen te versterken,

– een sterkere internationale 
milieugovernance door resterende lacunes 
op handelsgebied weg te werken en de 
eerbiediging en toepassing van erkende 
internationale milieubeginselen te 
versterken,

Or. es

Amendement 531
Aurélia Beigneux, Joëlle Mélin, Annika Bruna, Catherine Griset

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter k – streepje 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– ervoor te zorgen dat de financiële 
bijstand van de Unie en de lidstaten aan 
derde landen de Agenda 2030 van de VN 
bevordert.

Schrappen

Or. fr

Amendement 532
Antoni Comín i Oliveres

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter k – streepje 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– ervoor te zorgen dat de financiële 
bijstand van de Unie en de lidstaten aan 
derde landen de Agenda 2030 van de VN 
bevordert.

– ervoor te zorgen dat de financiële 
bijstand van de Unie en de lidstaten aan 
derde landen de Agenda 2030 van de VN 
bevordert, de SDG’s niet ondermijnt en tot 
betere prestaties leidt voor de SDG’s met 
betrekking tot milieu en klimaat.

Or. en

Amendement 533
Demetris Papadakis, Maria Arena, Nikos Androulakis, Simona Bonafè, Günther Sidl, 
Rovana Plumb, César Luena, Sara Cerdas, Christel Schaldemose, Javi López, Jytte 
Guteland

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter k – streepje 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– ervoor te zorgen dat de financiële 
bijstand van de Unie en de lidstaten aan 
derde landen de Agenda 2030 van de VN 
bevordert.

– ervoor te zorgen dat de financiële 
bijstand van de Unie en de lidstaten aan 
derde landen overeenstemt met de 
doelstellingen van de Europese Green 
Deal en de Agenda 2030 van de VN en die 
bevordert.

Or. en

Amendement 534
César Luena

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter k – streepje 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– ervoor te zorgen dat de financiële 
bijstand van de Unie en de lidstaten aan 
derde landen de Agenda 2030 van de VN 
bevordert.

– ervoor te zorgen dat de financiële 
bijstand van de Unie en de lidstaten aan 
derde landen de Agenda 2030 van de VN, 
de Overeenkomst van Parijs en het 
mondiaal kader voor na 2020 van het 
Verdrag inzake biologische diversiteit 
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bevordert.

Or. en

Amendement 535
João Ferreira, Mick Wallace

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter k – streepje 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– een fundamentele verschuiving 
van concurrentie naar complementariteit 
in de internationale handel te bevorderen, 
waarbij het soevereine recht van de 
lidstaten om hun eigen handelsbeleid 
volgens dit beginsel vorm te geven in acht 
moet worden genomen,

Or. pt

Amendement 536
Stanislav Polčák

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter k – streepje 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– ervoor te zorgen dat de Unie door 
haar maatregelen en activiteiten niet 
rechtstreeks of onrechtstreeks bijdraagt 
aan milieuaantasting, noch de 
verwezenlijking van de prioritaire 
doelstellingen voorzien in artikel 2 in 
derde landen in gevaar brengt,

Or. cs

Amendement 537
Antoni Comín i Oliveres
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Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter k – streepje 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– ervoor te zorgen dat de degradatie 
van de natuur en milieueffecten niet 
worden verplaatst en dat er een mondiale 
verantwoordelijkheid bestaat ten aanzien 
van natuurbehoud.

Or. en

Amendement 538
Agnès Evren, Dan-Ştefan Motreanu, Pernille Weiss, Radan Kanev, Edina Tóth, Nathalie 
Colin-Oesterlé, Sirpa Pietikäinen, Roberta Metsola, Michal Wiezik, Christophe Hansen

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter k – streepje 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– het handelingsvermogen van 
burgers te vergroten door middel van 
bewustmaking, levenslang leren over het 
milieu en burgerparticipatie.

Or. en

Amendement 539
Jytte Guteland, Christel Schaldemose, Demetris Papadakis

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter k bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

k bis) moet de samenwerking met 
regionale partners en de betrokkenheid bij 
regionale processen versterken, ook in het 
Noordpoolgebied, teneinde het beheer van 
gedeelde milieu- en klimaatuitdagingen 
doeltreffend aan te pakken en te 
waarborgen in overeenstemming met de 
klimaat- en milieuprioriteiten van de 
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Unie.

Or. en

Amendement 540
Stanislav Polčák

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – alinea 1 – letter k bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

k bis) moeten er onmiddellijk 
corrigerende maatregelen worden 
getroffen indien in de in artikel 4, lid 1, 
bedoelde tussentijdse evaluatie wordt 
geconcludeerd dat de vooruitgang bij de 
verwezenlijking van de prioritaire 
doelstellingen voorzien in artikel 2 
ontoereikend is; 

Or. cs

Amendement 541
Grace O’Sullivan

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Teneinde de in lid 1 uiteengezette 
faciliterende voorwaarden te realiseren, 
neemt de Commissie de volgende 
maatregelen:
a) het uiterlijk op 30 juni 2022 op haar 
website beschikbaar maken van een 
openbare databank, die zij vervolgens ook 
actualiseert, met de maatregelen die de 
Commissie en de lidstaten hebben 
genomen in reactie op de arresten van het 
Hof van Justitie inzake 
milieuaangelegenheden;
b) het uitvoeren van de in onderhavig 
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artikel, lid 1, punt a) bis, bedoelde 
evaluaties en, waar zij naar aanleiding 
van deze evaluaties van oordeel is dat de 
maatregelen en het beleid van de Unie 
niet stroken met de prioritaire 
doelstellingen als vastgelegd in artikel 2, 
leden 1 en 2, het in overeenstemming van 
de Verdragen zo snel mogelijk nemen van 
de nodige maatregelen om deze 
incoherentie te verhelpen;
c) het uitvoeren van de in onderhavig 
artikel, lid 1, punt b), streepje 1 bis, 
bedoelde evaluaties en, waar zij naar 
aanleiding van deze evaluatie van oordeel 
is dat de ontwerpmaatregelen niet stroken 
met de prioritaire doelstellingen als 
vastgelegd in artikel 2, leden 1 en 2, het 
voorafgaand aan vaststelling afstemmen 
van deze ontwerpmaatregelen op deze 
doelstellingen; deze analyse moet worden 
opgenomen in de effectbeoordeling bij 
deze ontwerpmaatregelen;
d) het met het oog op het uitvoeren van 
effectbeoordelingen ontwikkelen van 
aanvullende instrumenten voor het 
beoordelen van de milieueffecten van 
nieuwe beleidsmaatregelen, initiatieven 
en wetgeving waar bestaande 
instrumenten niet toereikend zijn 
gebleken, onder meer op het gebied van 
biodiversiteitsverlies en vervuiling, naast 
het enige instrument voor milieueffecten 
dat momenteel gebruikt wordt en 
betrekking heeft op 
hulpbronnenefficiëntie;
e) het bij het evalueren van bestaand 
beleid en het uitvoeren van 
effectbeoordelingen voor nieuwe 
initiatieven rekening houden met de 
kosten van niet-handelen, waarbij terdege 
rekening wordt gehouden met de kosten 
voor het milieu en de gezondheid; waar 
het ontbreekt aan passende studies voert 
de Commissie met steun van de relevante 
agentschappen van de Unie aanvullend 
onderzoek uit met als doel een duidelijker 
beeld te creëren van milieugerelateerde 
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terugkoppelingen en toekomstige risico’s;
f) het uiterlijk op 31 juni 2022 indienen 
van een verslag met de onderlinge 
verbanden tussen de verschillende 
indicatorreeksen, monitoringkaders en 
processen die op het niveau van de Unie 
worden ingezet voor het meten van de 
sociale, economische en ecologische 
vooruitgang, en waarin uiteen wordt gezet 
hoe deze kunnen worden gestroomlijnd en 
beter kunnen worden vastgelegd door het 
gebruik van kernindicatoren; aan de hand 
hiervan zal de Commissie uiterlijk op 
31 juni 2023 in overleg met het Europees 
Parlement en de Raad een uitgebreid 
dashboard ontwikkelen met indicatoren 
die de vooruitgang niet alleen aan de 
hand van het bbp meten om 
beleidsmakers te informeren en bijstand te 
verlenen;
g) het structureel verstrekken van 
gedetailleerde feedback over de manier 
waarop reacties in het kader van de 
raadplegingen van belanghebbenden de 
strategieën, beleidsmaatregelen en 
wetgeving hebben beïnvloed en hierin 
dientengevolge zijn opgenomen;
h) het publiceren van de 
effectbeoordelingen onmiddellijk na 
voltooiing ervan;
i) het uiterlijk op 31 december 2021 op 
haar website beschikbaar maken van een 
openbaar dashboard met een 
geactualiseerd overzicht van alle in het 
kader van de Europese Green Deal 
vastgestelde doelstellingen met een 
overzicht van de doelstellingen van de 
Unie en, in voorkomend geval, van de 
nationale doelstellingen; de Commissie 
voegt tevens links toe aan de verslagen 
over het monitoringkader zoals 
vastgesteld in artikel 4 bij het dashboard 
en maakt het dashboard op actieve wijze 
bekend bij de burgers;
j) het uiterlijk op 31 juni 2022 waar 
passend indienen van een 
wetgevingsvoorstel en volgens een 
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openbare raadpleging over op de natuur 
gebaseerde oplossingen met daarin onder 
andere ook een definitie van op de natuur 
gebaseerde oplossingen;

Or. en

Motivering

Dit amendement vervangt en actualiseert amendement 65 van het ontwerpverslag met 
wijzigingen in b), c )en f). j) is een nieuw element. In b) wordt verwezen naar 
amendement 359 en in c) naar amendement 369.

Amendement 542
Agnès Evren, Dan-Ştefan Motreanu, Pernille Weiss, Inese Vaidere, Radan Kanev, Edina 
Tóth, Nathalie Colin-Oesterlé, Sirpa Pietikäinen, Roberta Metsola, Christophe Hansen

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Teneinde de in lid 1 uiteengezette 
faciliterende voorwaarden te realiseren, 
neemt de Commissie de volgende 
maatregelen:
a) het uitvoeren van de in lid 1 bedoelde 
evaluaties en beoordelingen en het waar 
nodig voorstellen van corrigerende 
maatregelen;
b) het met het oog op het uitvoeren van 
alomvattende effectbeoordelingen waar 
nodig ontwikkelen van geschikte 
instrumenten voor het beoordelen van de 
milieueffecten van nieuwe 
beleidsmaatregelen, initiatieven en 
wetgeving waar bestaande instrumenten 
niet toereikend zijn gebleken;
c) het stroomlijnen van de verschillende 
op EU-niveau bestaande 
monitoringkaders om de vooruitgang op 
sociaal, economisch en milieugebied te 
meten;
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d) het uitvoeren van alomvattende 
effectbeoordelingen over alle 
wetgevingsvoorstellen in het kader van het 
MAP;
e) het op haar website bijhouden van een 
actueel overzicht van de doelstellingen in 
het kader van de Europese Green Deal en 
de vooruitgang met betrekking tot de 
verwezenlijking daarvan;

Or. en

Amendement 543
Radan Kanev

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Teneinde de in artikel 3, lid 1, 
punt e), bedoelde faciliterende 
voorwaarde tot stand te brengen, schaffen 
de Unie en de lidstaten uiterlijk in 2025 
alle rechtstreekse en onrechtstreekse 
milieuonvriendelijke subsidies, met 
inbegrip van subsidies voor fossiele 
brandstoffen, op EU-, nationaal, 
subnationaal en lokaal niveau af, behalve 
in het geval van subsidies die de 
rechtvaardige transitie ondersteunen als 
tijdelijke en overbruggingstechnologie. 
Hieronder vallen ook subsidies in de vorm 
van belastingverlagingen. Voor andere 
milieuonvriendelijke subsidies dan 
subsidies voor fossiele brandstoffen, 
presenteert de Commissie als stimulans 
voor de bescherming van het milieu in 
overleg met de lidstaten uiterlijk op 
30 juni 2022 een beoordeling in van de 
huidige situatie op EU-, nationaal, 
subnationaal en lokaal niveau, waarin 
trajecten in kaart worden gebracht voor 
het snel en volledig afschaffen van die 
subsidies en het herbestemmen van de 
daaruit voortvloeiende besparingen. Die 
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beoordeling zal onder meer gestoeld zijn 
op het bestaande kader als vastgelegd in 
Verordening (EU) nr. 691/2011 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
6 juli 2011.

Or. en

Amendement 544
Agnès Evren, Dan-Ştefan Motreanu, Pernille Weiss, Radan Kanev, Edina Tóth, Nathalie 
Colin-Oesterlé, Sirpa Pietikäinen, Roberta Metsola

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. In verband met artikel 3, lid 1, 
punt e), moet de Commissie een 
alomvattende effectbeoordeling uitvoeren 
in samenwerking met de lidstaten, waarin 
alle economische, sociale en 
milieueffecten en de behoefte aan en 
beschikbaarheid van alternatieven, van 
mogelijke trajecten voor het geleidelijk 
afschaffen van die subsidies worden 
geëvalueerd;

Or. en

Amendement 545
Aurélia Beigneux, Joëlle Mélin, Annika Bruna, Catherine Griset

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Voor de verwezenlijking van de 
prioritaire doelstellingen van het 8e MAP 
is een breed draagvlak nodig, wat kan 
worden bereikt door burgers, sociale 
partners en andere belanghebbenden 
hierbij te betrekken en samenwerking 
tussen nationale, regionale en lokale 

2. Overheidsinstanties werken op alle 
niveaus met bedrijven en sociale partners, 
het maatschappelijk middenveld, burgers 
en andere belanghebbenden samen om 
het 8e MAP uit te voeren. Voor de 
verwezenlijking van de prioritaire 
doelstellingen van het 8e MAP is 
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autoriteiten in stedelijke en 
plattelandsgebieden voor de ontwikkeling 
en uitvoering van strategieën, 
beleidsmaatregelen of wetgeving met 
betrekking tot het 8e MAP aan te 
moedigen.

samenwerking nodig tussen nationale, 
regionale en lokale autoriteiten in 
stedelijke en plattelandsgebieden voor de 
ontwikkeling en uitvoering van strategieën, 
beleidsmaatregelen of wetgeving met 
betrekking tot het 8e MAP.

Or. fr

Amendement 546
Grace O’Sullivan

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Voor de verwezenlijking van de 
prioritaire doelstellingen van het 8e MAP 
is een breed draagvlak nodig, wat kan 
worden bereikt door burgers, sociale 
partners en andere belanghebbenden 
hierbij te betrekken en samenwerking 
tussen nationale, regionale en lokale 
autoriteiten in stedelijke en 
plattelandsgebieden voor de ontwikkeling 
en uitvoering van strategieën, 
beleidsmaatregelen of wetgeving met 
betrekking tot het 8e MAP aan te 
moedigen.

2. Overheidsinstanties werken op alle 
niveaus met bedrijven – in het bijzonder 
kleine en middelgrote ondernemingen – 
en sociale partners, het maatschappelijk 
middenveld, burgers en andere 
belanghebbenden samen om het 8e MAP 
uit te voeren. Voor het bereiken van de 
prioritaire doelstellingen van het 8e MAP 
is samenwerking nodig tussen nationale, 
regionale en lokale autoriteiten in 
stedelijke en plattelandsgebieden voor de 
ontwikkeling en uitvoering van strategieën, 
beleidsmaatregelen of wetgeving met 
betrekking tot het 8e MAP.

Or. en

Motivering

Dit amendement vervangt amendement 67 van het ontwerpverslag. De formulering is dezelfde 
met de toevoeging van “in het bijzonder kleine en middelgrote ondernemingen”.

Amendement 547
Demetris Papadakis, Maria Arena, Nikos Androulakis, Simona Bonafè, Günther Sidl, 
Rovana Plumb, César Luena, Sara Cerdas, Christel Schaldemose, Javi López, Jytte 
Guteland
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Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Voor de verwezenlijking van de 
prioritaire doelstellingen van het 8e MAP 
is een breed draagvlak nodig, wat kan 
worden bereikt door burgers, sociale 
partners en andere belanghebbenden hierbij 
te betrekken en samenwerking tussen 
nationale, regionale en lokale autoriteiten 
in stedelijke en plattelandsgebieden voor 
de ontwikkeling en uitvoering van 
strategieën, beleidsmaatregelen of 
wetgeving met betrekking tot het 8e MAP 
aan te moedigen.

2. Bij de verwezenlijking van de 
prioritaire doelstellingen van het 8e MAP 
is een breed draagvlak vereist. De 
Commissie en de lidstaten stimuleren de 
bewustmaking en betrekken burgers, 
sociale partners en andere 
belanghebbenden hierbij, bevorderen de 
dialoog en moedigen de samenwerking 
aan, onder meer tussen nationale, 
regionale en lokale autoriteiten in 
stedelijke en plattelandsgebieden, voor de 
ontwikkeling en uitvoering van strategieën, 
beleidsmaatregelen of wetgeving met 
betrekking tot het 8e MAP.

Or. en

Amendement 548
Sara Cerdas

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Voor de verwezenlijking van de 
prioritaire doelstellingen van het 8e MAP 
is een breed draagvlak nodig, wat kan 
worden bereikt door burgers, sociale 
partners en andere belanghebbenden hierbij 
te betrekken en samenwerking tussen 
nationale, regionale en lokale autoriteiten 
in stedelijke en plattelandsgebieden voor 
de ontwikkeling en uitvoering van 
strategieën, beleidsmaatregelen of 
wetgeving met betrekking tot het 8e MAP 
aan te moedigen.

2. Voor de verwezenlijking van de 
prioritaire doelstellingen van het 8e MAP 
is een breed draagvlak nodig, wat kan 
worden bereikt door burgers, sociale 
partners en andere belanghebbenden hierbij 
te betrekken en samenwerking tussen 
nationale, regionale en lokale autoriteiten 
in stedelijke en plattelandsgebieden en 
ultraperifere gebieden voor de 
ontwikkeling en uitvoering van strategieën, 
beleidsmaatregelen of wetgeving met 
betrekking tot het 8e MAP aan te 
moedigen.

Or. pt
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Amendement 549
Mick Wallace, Clare Daly

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Voor de verwezenlijking van de 
prioritaire doelstellingen van het 8e MAP 
is een breed draagvlak nodig, wat kan 
worden bereikt door burgers, sociale 
partners en andere belanghebbenden hierbij 
te betrekken en samenwerking tussen 
nationale, regionale en lokale autoriteiten 
in stedelijke en plattelandsgebieden voor 
de ontwikkeling en uitvoering van 
strategieën, beleidsmaatregelen of 
wetgeving met betrekking tot het 8e MAP 
aan te moedigen.

2. Voor de verwezenlijking van de 
prioritaire doelstellingen van het 8e MAP 
is een breed draagvlak nodig, wat kan 
worden bereikt door gemeenschappen, 
sociale partners en andere 
belanghebbenden hierbij te betrekken en 
samenwerking tussen nationale, regionale 
en lokale autoriteiten in stedelijke en 
plattelandsgebieden voor de ontwikkeling 
en uitvoering van strategieën, 
beleidsmaatregelen of wetgeving met 
betrekking tot het 8e MAP aan te 
moedigen.

Or. en

Motivering

Het gaat niet om de betrokkenheid van individuele burgers, maar van gemeenschappen.

Amendement 550
Jytte Guteland, Christel Schaldemose, Demetris Papadakis

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Veel van de prioritaire 
doelstellingen die in het 8e MAP zijn 
opgenomen, kunnen alleen volledig 
worden bereikt als onderdeel van een 
mondiale benadering en in samenwerking 
met partnerlanden en overzeese landen en 
gebieden. Dat is waarom de Unie en haar 
lidstaten op krachtige, doelgerichte, 
verenigde en coherente wijze bij relevante 
internationale en regionale processen 
moeten aansluiten. Bijzondere nadruk 
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moet worden gelegd op het kwetsbare 
Noordpoolgebied, waar een behoefte 
bestaat aan intensievere samenwerking en 
toegenomen betrokkenheid van de Unie, 
teneinde nieuwe en gedeelde uitdagingen 
op het gebied van milieu aan te pakken 
die verder worden verergerd door 
klimaatverandering. De Unie en haar 
lidstaten moeten een doeltreffend op 
regels gebaseerd kader voor mondiaal 
milieubeleid blijven bevorderen.

Or. en

Amendement 551
Aurélia Beigneux, Joëlle Mélin, Annika Bruna, Catherine Griset

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De betreffende instellingen van de 
Unie en de lidstaten zijn verantwoordelijk 
voor het ondernemen van adequate actie 
om de in artikel 2, leden 1 en 2, bedoelde 
prioritaire doelstellingen te halen. Actie 
wordt ondernomen overeenkomstig de 
beginselen van bevoegdheidstoedeling, 
subsidiariteit en evenredigheid, 
overeenkomstig artikel 5 van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie.

Or. fr

Amendement 552
Agnès Evren, Pernille Weiss, Radan Kanev, Edina Tóth, Nathalie Colin-Oesterlé, Sirpa 
Pietikäinen, Roberta Metsola, Christophe Hansen

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 2 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De betreffende instellingen van de 
Unie en de lidstaten zijn verantwoordelijk 
voor het ondernemen van adequate actie 
om de in artikel 2, leden 1 en 2, bedoelde 
prioritaire doelstellingen te halen. Actie 
wordt ondernomen overeenkomstig de 
beginselen van bevoegdheidstoedeling, 
subsidiariteit en evenredigheid, 
overeenkomstig artikel 5 van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie.

Or. en

Amendement 553
Petros Kokkalis

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Voor de vereisten die zijn 
vastgesteld in lid 1, punt a), wordt de 
evaluatie van de uitvoering van het 
milieubeleid afgestemd op de cyclus van 
het Europees Semester, die jaarlijks wordt 
uitgevoerd en voorgelegd.

Or. en

Motivering

Het is de bedoeling een strikter en uitgebreider kader vast te stellen voor de evaluatie van de 
uitvoering van het milieubeleid zodat we het, zoals het voorgestelde mechanisme, tot een 
instrument maken om de voortgang te volgen gericht op de verwezenlijking van de 
doelstellingen. De evaluatie van de uitvoering van het milieubeleid moet derhalve 
nauwkeurigere mijlpalen volgen, vergelijkbaar met de redenering van het Europees semester. 
Bovendien moet die evaluatie jaarlijks worden uitgevoerd.

Amendement 554
Alexander Bernhuber
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Voorstel voor een besluit
Artikel 4 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Monitoringkader Monitoringmechanisme

Or. de

Motivering

Het woord “monitoringkader” is in het Engels vertaald als “monitoring mechanism”, 
hetgeen een nauwkeurigere omschrijving is van waar het werkelijk om gaat: een mechanisme 
dat aan de hand van indicatoren bepaalt hoe ver de Europese Unie nog verwijderd is van de 
verwezenlijking van de Green Deal-doelstellingen voor 2030.

Amendement 555
Demetris Papadakis, Maria Arena, Nikos Androulakis, Simona Bonafè, Günther Sidl, 
Rovana Plumb, César Luena, Sara Cerdas, Christel Schaldemose, Javi López, Jytte 
Guteland

Voorstel voor een besluit
Artikel 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie zal, met steun van 
het Europees Milieuagentschap en het 
Europees Agentschap voor chemische 
stoffen, de vooruitgang van de Unie en de 
lidstaten bij de verwezenlijking van de in 
artikel 2 vastgestelde prioritaire 
doelstellingen regelmatig evalueren en 
hierover verslag uitbrengen, rekening 
houdend met de in artikel 3 vastgestelde 
faciliterende voorwaarden.

1. De Commissie zal, met steun van 
het Europees Milieuagentschap en het 
Europees Agentschap voor chemische 
stoffen, de vooruitgang van de Unie en de 
lidstaten bij de verwezenlijking van een 
structurele transformatie en de in artikel 2 
vastgestelde prioritaire doelstellingen 
jaarlijks evalueren en hierover verslag 
uitbrengen, rekening houdend met de in 
artikel 3 vastgestelde faciliterende 
voorwaarden. De Commissie zorgt ervoor 
dat die informatie openbaar en eenvoudig 
toegankelijk is om te zorgen voor een 
doeltreffende monitoring van de geboekte 
vooruitgang.

Or. en
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Amendement 556
Stanislav Polčák

Voorstel voor een besluit
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie zal, met steun van 
het Europees Milieuagentschap en het 
Europees Agentschap voor chemische 
stoffen, de vooruitgang van de Unie en de 
lidstaten bij de verwezenlijking van de in 
artikel 2 vastgestelde prioritaire 
doelstellingen regelmatig evalueren en 
hierover verslag uitbrengen, rekening 
houdend met de in artikel 3 vastgestelde 
faciliterende voorwaarden.

1. De Commissie zal, met steun van 
het Europees Milieuagentschap en het 
Europees Agentschap voor chemische 
stoffen, de vooruitgang van de Unie en de 
lidstaten bij de verwezenlijking van de in 
artikel 2 vastgestelde prioritaire 
doelstellingen met regelmatige 
tussenpozen van maximaal twee jaar 
evalueren en hierover verslag uitbrengen, 
rekening houdend met de in artikel 3 
vastgestelde faciliterende voorwaarden.

Or. cs

Amendement 557
Mick Wallace, Clare Daly

Voorstel voor een besluit
Artikel 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie zal, met steun van 
het Europees Milieuagentschap en het 
Europees Agentschap voor chemische 
stoffen, de vooruitgang van de Unie en de 
lidstaten bij de verwezenlijking van de in 
artikel 2 vastgestelde prioritaire 
doelstellingen regelmatig evalueren en 
hierover verslag uitbrengen, rekening 
houdend met de in artikel 3 vastgestelde 
faciliterende voorwaarden.

1. De Commissie zal, met steun van 
het Europees Milieuagentschap en het 
Europees Agentschap voor chemische 
stoffen, de vooruitgang van de Unie en de 
lidstaten bij de verwezenlijking van de in 
artikel 2 vastgestelde prioritaire 
doelstellingen jaarlijks monitoren, 
evalueren en hierover verslag uitbrengen, 
rekening houdend met de in artikel 3 
vastgestelde beleidsmaatregelen.

Or. en

Amendement 558
Michal Wiezik
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Voorstel voor een besluit
Artikel 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie zal, met steun van 
het Europees Milieuagentschap en het 
Europees Agentschap voor chemische 
stoffen, de vooruitgang van de Unie en de 
lidstaten bij de verwezenlijking van de in 
artikel 2 vastgestelde prioritaire 
doelstellingen regelmatig evalueren en 
hierover verslag uitbrengen, rekening 
houdend met de in artikel 3 vastgestelde 
faciliterende voorwaarden.

1. De Commissie zal, met steun van 
het Europees Milieuagentschap en het 
Europees Agentschap voor chemische 
stoffen, de vooruitgang van de Unie en de 
lidstaten bij de verwezenlijking van de in 
artikel 2 vastgestelde prioritaire 
doelstellingen regelmatig monitoren, 
evalueren en hierover verslag uitbrengen, 
rekening houdend met de in artikel 3 
vastgestelde faciliterende voorwaarden.

Or. en

Amendement 559
Agnès Evren, Pernille Weiss, Inese Vaidere, Radan Kanev, Edina Tóth, Nathalie Colin-
Oesterlé, Sirpa Pietikäinen, Roberta Metsola, Christophe Hansen

Voorstel voor een besluit
Artikel 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie zal, met steun van 
het Europees Milieuagentschap en het 
Europees Agentschap voor chemische 
stoffen, de vooruitgang van de Unie en de 
lidstaten bij de verwezenlijking van de in 
artikel 2 vastgestelde prioritaire 
doelstellingen regelmatig evalueren en 
hierover verslag uitbrengen, rekening 
houdend met de in artikel 3 vastgestelde 
faciliterende voorwaarden.

1. De Commissie zal, met steun van 
het Europees Milieuagentschap en het 
Europees Agentschap voor chemische 
stoffen, de vooruitgang van de Unie en de 
lidstaten bij de verwezenlijking van de in 
artikel 2 vastgestelde prioritaire 
doelstellingen regelmatig monitoren, 
evalueren en hierover verslag uitbrengen, 
rekening houdend met de in artikel 3 
vastgestelde faciliterende voorwaarden.

Or. en

Amendement 560
María Soraya Rodríguez Ramos, Catherine Chabaud, Susana Solís Pérez, Pascal 
Canfin, Martin Hojsík, Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță
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Voorstel voor een besluit
Artikel 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie zal, met steun van 
het Europees Milieuagentschap en het 
Europees Agentschap voor chemische 
stoffen, de vooruitgang van de Unie en de 
lidstaten bij de verwezenlijking van de in 
artikel 2 vastgestelde prioritaire 
doelstellingen regelmatig evalueren en 
hierover verslag uitbrengen, rekening 
houdend met de in artikel 3 vastgestelde 
faciliterende voorwaarden.

1. De Commissie zal, met steun van 
het Europees Milieuagentschap en het 
Europees Agentschap voor chemische 
stoffen, de vooruitgang van de Unie en de 
lidstaten bij de verwezenlijking van de in 
artikel 2 vastgestelde prioritaire 
doelstellingen jaarlijks evalueren en 
hierover verslag uitbrengen, rekening 
houdend met de in artikel 3 vastgestelde 
faciliterende voorwaarden.

Or. en

Amendement 561
João Ferreira, Mick Wallace

Voorstel voor een besluit
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie zal, met steun van 
het Europees Milieuagentschap en het 
Europees Agentschap voor chemische 
stoffen, de vooruitgang van de Unie en de 
lidstaten bij de verwezenlijking van de in 
artikel 2 vastgestelde prioritaire 
doelstellingen regelmatig evalueren en 
hierover verslag uitbrengen, rekening 
houdend met de in artikel 3 vastgestelde 
faciliterende voorwaarden.

1. De Commissie zal, met steun van 
het Europees Milieuagentschap en het 
Europees Agentschap voor chemische 
stoffen, de vooruitgang van de Unie en de 
lidstaten bij de verwezenlijking van de in 
artikel 2 vastgestelde prioritaire 
doelstellingen regelmatig evalueren en 
hierover verslag uitbrengen, rekening 
houdend met de in artikel 3 vastgestelde 
noodzakelijke acties.

Or. pt

Amendement 562
César Luena

Voorstel voor een besluit
Artikel 4 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie zal, met steun van 
het Europees Milieuagentschap en het 
Europees Agentschap voor chemische 
stoffen, de vooruitgang van de Unie en de 
lidstaten bij de verwezenlijking van de in 
artikel 2 vastgestelde prioritaire 
doelstellingen regelmatig evalueren en 
hierover verslag uitbrengen, rekening 
houdend met de in artikel 3 vastgestelde 
faciliterende voorwaarden.

1. De Commissie zal, met steun van 
het Europees Milieuagentschap en het 
Europees Agentschap voor chemische 
stoffen, jaarlijks de vooruitgang van de 
Unie en de lidstaten bij de verwezenlijking 
van de in artikel 2 vastgestelde prioritaire 
doelstellingen evalueren en hierover 
verslag uitbrengen, rekening houdend met 
de in artikel 3 vastgestelde faciliterende 
voorwaarden.

Or. en

Amendement 563
Aurélia Beigneux, Joëlle Mélin, Annika Bruna, Catherine Griset

Voorstel voor een besluit
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie zal, met steun van 
het Europees Milieuagentschap en het 
Europees Agentschap voor chemische 
stoffen, de vooruitgang van de Unie en de 
lidstaten bij de verwezenlijking van de in 
artikel 2 vastgestelde prioritaire 
doelstellingen regelmatig evalueren en 
hierover verslag uitbrengen, rekening 
houdend met de in artikel 3 vastgestelde 
faciliterende voorwaarden.

1. De Commissie zal, met steun van 
het Europees Milieuagentschap en het 
Europees Agentschap voor chemische 
stoffen, de vooruitgang van de Unie en de 
lidstaten bij de verwezenlijking van de in 
artikel 2 vastgestelde prioritaire 
doelstellingen evalueren en hierover 
verslag uitbrengen, rekening houdend met 
de in artikel 3 vastgestelde faciliterende 
voorwaarden.

Or. fr

Amendement 564
Demetris Papadakis, Maria Arena, Nikos Androulakis, Simona Bonafè, Günther Sidl, 
Rovana Plumb, César Luena, Sara Cerdas, Christel Schaldemose, Javi López, Jytte 
Guteland

Voorstel voor een besluit
Artikel 4 – lid 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De Commissie verricht uiterlijk op 
31 maart 2024 en op basis van de in 
artikel 4, lid 1, bedoelde evaluatie en de 
resultaten van een openbare raadpleging, 
een tussentijdse evaluatie van de 
vooruitgang die is geboekt bij de 
verwezenlijking van een structurele 
transformatie, de thematische prioritaire 
doelstellingen vastgesteld in artikel 2, met 
inbegrip van de doelstellingen in het 
kader van de Europese Green Deal, 
rekening houdend met de in artikel 3 
vastgestelde faciliterende voorwaarden en 
dient hierover een verslag in bij het 
Europees Parlement en de Raad.
Aan de hand van de tussentijdse evaluatie 
dient de aantredende Commissie binnen 
de eerste 100 dagen van de Commissie een 
lijst en tijdschema’s in van noodzakelijke 
wetgevings- en niet-wetgevingsacties om 
ervoor te zorgen dat de vooruitgang op het 
niveau van de Unie en de lidstaten 
toereikend is om de prioritaire 
doelstellingen uiterlijk in 2030 en de 
langetermijndoelstelling uiterlijk in 2050 
te verwezenlijken.

Or. en

Amendement 565
Agnès Evren, Dan-Ştefan Motreanu, Pernille Weiss, Radan Kanev, Edina Tóth, Nathalie 
Colin-Oesterlé, Sirpa Pietikäinen, Roberta Metsola

Voorstel voor een besluit
Artikel 4 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Na een raadplegingsproces met 
alle relevante belanghebbenden 
presenteert de Commissie uiterlijk op 
31 december 2021 een gestroomlijnd 
kader (één enkel scorebord) teneinde de 
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vooruitgang bij de verwezenlijking van de 
in artikel 2, leden 1 en 2, bedoelde 
prioritaire doelstellingen te monitoren en 
te volgen op basis van de bestaande 
monitoringkaders en -processen.

Or. en

Amendement 566
Petros Kokkalis

Voorstel voor een besluit
Artikel 4 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De Commissie presenteert na 
raadpleging van de relevante 
belanghebbenden uiterlijk op 
31 december 2021 een reeks 
kernindicatoren met het oog op de in lid 1 
bedoelde evaluatie. Bij de 
totstandbrenging van die reeks 
indicatoren wordt voortgebouwd op 
bestaande indicatoren en kaders.

Or. en

Amendement 567
Agnès Evren, Dan-Ştefan Motreanu, Pernille Weiss, Radan Kanev, Edina Tóth, Nathalie 
Colin-Oesterlé, Sirpa Pietikäinen, Roberta Metsola, Christophe Hansen

Voorstel voor een besluit
Artikel 4 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. De in lid 1 bedoelde evaluatie 
omvat informatie over:
– de vooruitgang die is geboekt bij het 
verwezenlijken van de in artikel 2, leden 1 
en 2, bedoelde prioritaire doelstellingen, 
zodra het monitoringkader dit mogelijk 
maakt;
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– de afstand tot het behalen van de 
prioritaire doelstellingen;
– de relevante financiering, gebaseerd op 
de traceringsmethodologie voor de 
mainstreaming op het gebied van klimaat 
en biodiversiteit zoals overeengekomen in 
het kader van het MFK;
– aanbevelingen voor het aanpakken van 
mogelijke lacunes en uitdagingen.

Or. en

Amendement 568
Agnès Evren, Dan-Ştefan Motreanu, Pernille Weiss, Inese Vaidere, Radan Kanev, Edina 
Tóth, Nathalie Colin-Oesterlé, Sirpa Pietikäinen, Roberta Metsola, Christophe Hansen

Voorstel voor een besluit
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In de in lid 1 bedoelde evaluatie 
worden de recentste ontwikkelingen met 
betrekking tot de beschikbaarheid en 
relevantie van gegevens en indicatoren 
weergegeven, voortbouwend op de 
gegevens die beschikbaar zijn in de 
lidstaten en op het niveau van de Unie, met 
name die welke door het Europees 
Milieuagentschap en het Europees 
statistisch systeem worden beheerd. Deze 
evaluatie doet geen afbreuk aan bestaande 
monitoring-, rapportage- en 
governancekaders en -oefeningen op het 
gebied van milieu- en klimaatbeleid.

2. De in lid 1 bedoelde evaluatie is 
gericht op het faciliteren van strategische 
politieke communicatie. De evaluatie is 
gebaseerd op een beperkt aantal 
kernindicatoren, die uiterlijk tegen eind 
2021 worden vastgesteld na een brede 
raadpleging van belanghebbenden en 
daarin worden de recentste ontwikkelingen 
met betrekking tot de beschikbaarheid en 
relevantie van gegevens en indicatoren 
weergegeven, voortbouwend op de 
gegevens die beschikbaar zijn in de 
lidstaten en op het niveau van de Unie, met 
name die welke door het Europees 
Milieuagentschap en het Europees 
statistisch systeem worden beheerd 
teneinde de administratieve lasten tot een 
minimum te beperken. Deze evaluatie is in 
overeenstemming met en doet geen 
afbreuk aan bestaande monitoring-, 
rapportage- en governancekaders en -
oefeningen op het gebied van sociaal, 
economisch, milieu- en klimaatbeleid.

Or. en
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Amendement 569
Petros Kokkalis

Voorstel voor een besluit
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In de in lid 1 bedoelde evaluatie 
worden de recentste ontwikkelingen met 
betrekking tot de beschikbaarheid en 
relevantie van gegevens en indicatoren 
weergegeven, voortbouwend op de 
gegevens die beschikbaar zijn in de 
lidstaten en op het niveau van de Unie, met 
name die welke door het Europees 
Milieuagentschap en het Europees 
statistisch systeem worden beheerd. Deze 
evaluatie doet geen afbreuk aan bestaande 
monitoring-, rapportage- en 
governancekaders en -oefeningen op het 
gebied van milieu- en klimaatbeleid.

2. In de in lid 1 bedoelde evaluatie 
worden de recentste ontwikkelingen met 
betrekking tot de beschikbaarheid en 
relevantie van gegevens en indicatoren 
weergegeven, voortbouwend op de 
gegevens die beschikbaar zijn in de 
lidstaten en op het niveau van de Unie, met 
name die welke door het Europees 
Milieuagentschap en het Europees 
statistisch systeem worden beheerd en die 
evaluatie wordt opgenomen in het 
monitoringproces van het Europees 
Semester. Deze evaluatie doet geen 
afbreuk aan bestaande monitoring-, 
rapportage- en governancekaders en -
oefeningen op het gebied van milieu- en 
klimaatbeleid.

Or. en

Amendement 570
Alexander Bernhuber

Voorstel voor een besluit
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In de in lid 1 bedoelde evaluatie 
worden de recentste ontwikkelingen met 
betrekking tot de beschikbaarheid en 
relevantie van gegevens en indicatoren 
weergegeven, voortbouwend op de 
gegevens die beschikbaar zijn in de 
lidstaten en op het niveau van de Unie, met 
name die welke door het Europees 
Milieuagentschap en het Europees 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)
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statistisch systeem worden beheerd. Deze 
evaluatie doet geen afbreuk aan bestaande 
monitoring-, rapportage- en 
governancekaders en -oefeningen op het 
gebied van milieu- en klimaatbeleid.

Or. de

Amendement 571
Sara Cerdas

Voorstel voor een besluit
Artikel 4 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De lidstaten, evenals de regionale 
en lokale overheden, helpen waar 
mogelijk om de beschikbaarheid van de 
milieugegevens te waarborgen door de in 
lid 1 bedoelde evaluatieprocedures te 
ondersteunen.

Or. pt

Amendement 572
Anna Zalewska

Voorstel voor een besluit
Artikel 4 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De Commissie zal voor 
31 december 2021, in nauw overleg met 
de lidstaten, een openbaar dashboard op 
haar website creëren, waarmee een 
actueel overzicht wordt geboden van de 
doelstellingen vastgesteld door het 
8e MAP en de Europese Green Deal, 
alsmede een overzicht van de Unie-
doelstellingen en de nationale 
doelstellingen. De Commissie zal op het 
dashboard tevens links toevoegen naar de 
verslagen van het monitoringkader 
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beschreven in artikel 4 en zal burgers 
actief over het dashboard informeren.

Or. pl

Amendement 573
Anna Zalewska

Voorstel voor een besluit
Artikel 4 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. De Commissie zal op het in 
artikel 4, lid 2, onder 2 bis) bedoelde 
dashboard ook de exacte bedragen 
publiceren die de lidstaten en de Unie aan 
iedere doelstelling en programma 
besteden, alsmede de geboekte 
vooruitgang en een raming van de 
bedragen die de lidstaten en de Unie 
nodig zullen hebben om de doelstellingen 
uiteindelijk te verwezenlijken. De 
Commissie actualiseert het dashboard 
regelmatig.

Or. pl

Amendement 574
Michal Wiezik

Voorstel voor een besluit
Artikel 4 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het Europees Milieuagentschap en 
het Europees Agentschap voor chemische 
stoffen ondersteunen de Commissie bij het 
verbeteren van de beschikbaarheid en 
relevantie van gegevens en kennis, met 
name door:

3. Het Europees Milieuagentschap en 
het Europees Agentschap voor chemische 
stoffen en de projecten en regelingen die 
EU-financiering ontvangen in het kader 
van milieu, onderzoek en landbouw 
ondersteunen de Commissie bij het 
verbeteren van de beschikbaarheid en 
relevantie van gegevens en kennis, met 
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name door:

Or. en

Motivering

LIFE-projecten en geïntegreerde projecten, projecten van Horizon Europa en het GLB, met 
name de op resultaten gebaseerde programma’s, kunnen de data en kennis verbeteren.

Amendement 575
Tudor Ciuhodaru

Voorstel voor een besluit
Artikel 4 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het Europees Milieuagentschap en 
het Europees Agentschap voor chemische 
stoffen ondersteunen de Commissie bij het 
verbeteren van de beschikbaarheid en 
relevantie van gegevens en kennis, met 
name door:

3. Het Europees Milieuagentschap en 
het Europees Agentschap voor chemische 
stoffen ondersteunen de Commissie bij het 
verbeteren van de beschikbaarheid en 
relevantie van gegevens en kennis, met 
name door voortdurend:

Or. ro

Amendement 576
César Luena

Voorstel voor een besluit
Artikel 4 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het Europees Milieuagentschap en 
het Europees Agentschap voor chemische 
stoffen ondersteunen de Commissie bij het 
verbeteren van de beschikbaarheid en 
relevantie van gegevens en kennis, met 
name door:

3. Het Europees Milieuagentschap en 
het Europees Agentschap voor chemische 
stoffen ondersteunen de Commissie bij het 
verbeteren van de beschikbaarheid en 
relevantie van gegevens, kennis en 
indicatoren, met name door:

Or. en
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Amendement 577
Alexander Bernhuber

Voorstel voor een besluit
Artikel 4 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de relevante lacunes in de 
monitoringgegevens trachten weg te 
werken;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. de

Amendement 578
Michal Wiezik

Voorstel voor een besluit
Artikel 4 – lid 3 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) fundamenteel onderzoek, mapping 
en monitoring te versterken en te 
ondersteunen, ook op het gebied van 
taxonomie;

Or. en

Amendement 579
Antoni Comín i Oliveres

Voorstel voor een besluit
Artikel 4 – lid 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) beleidsrelevante en systemische 
analysen uit te voeren en bij te dragen aan 
de verwezenlijking van 
beleidsdoelstellingen op EU- en nationaal 
niveau;

c) beleidsrelevante en systemische 
analysen uit te voeren en bij te dragen aan 
de verwezenlijking van 
beleidsdoelstellingen op EU-, nationaal, 
regionaal en lokaal niveau;

Or. en
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Amendement 580
María Soraya Rodríguez Ramos, Irena Joveva, Catherine Chabaud, Susana Solís Pérez, 
Pascal Canfin, Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță

Voorstel voor een besluit
Artikel 4 – lid 3 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) gegevens over milieu-, sociale en 
economische effecten te integreren en 
volledig gebruik te maken van andere 
beschikbare gegevens, zoals die welke 
door Copernicus worden aangeleverd;

d) gegevens over milieu-, sociale en 
economische effecten te integreren met 
behulp van vernieuwde modellen om een 
betere integratie van matigings- en 
aanpassingsmaatregelen te 
bewerkstelligen in alle sectoren, en 
volledig gebruik te maken van andere 
beschikbare gegevens, zoals die welke 
door Copernicus worden aangeleverd;

Or. en

Amendement 581
Mick Wallace, Clare Daly

Voorstel voor een besluit
Artikel 4 – lid 3 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) gegevens over milieu-, sociale en 
economische effecten te integreren en 
volledig gebruik te maken van andere 
beschikbare gegevens, zoals die welke 
door Copernicus worden aangeleverd;

d) gegevens over milieu-, sociale en 
economische effecten te integreren, deze 
berekende effecten over toekomstige 
generaties op te nemen en volledig 
gebruik te maken van andere beschikbare 
gegevens, zoals die welke door Copernicus 
worden aangeleverd;

Or. en

Amendement 582
Sara Cerdas
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Voorstel voor een besluit
Artikel 4 – lid 3 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) gegevens over milieu-, sociale en 
economische effecten te integreren en 
volledig gebruik te maken van andere 
beschikbare gegevens, zoals die welke 
door Copernicus worden aangeleverd;

d) gegevens over milieu-, 
gezondheids-, sociale en economische 
effecten te integreren en volledig gebruik 
te maken van andere beschikbare 
gegevens, zoals die welke door Copernicus 
worden aangeleverd;

Or. pt

Amendement 583
María Soraya Rodríguez Ramos, Frédérique Ries, Irena Joveva, Catherine Chabaud, 
Susana Solís Pérez, Pascal Canfin, Martin Hojsík, Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae 
Ştefănuță

Voorstel voor een besluit
Artikel 4 – lid 3 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) de kennis over koolstofvoorraden 
en de mogelijke werking daarvan als 
koolstofput te verbeteren en te vergroten;

Or. en

Amendement 584
María Soraya Rodríguez Ramos, Irena Joveva, Catherine Chabaud, Susana Solís Pérez, 
Pascal Canfin, Martin Hojsík, Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță

Voorstel voor een besluit
Artikel 4 – lid 3 – letter d ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d ter) de bodemkwaliteit en het 
duurzaam gebruik daarvan in Europa 
alomvattend te monitoren;

Or. en
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Amendement 585
María Soraya Rodríguez Ramos, Irena Joveva, Catherine Chabaud, Susana Solís Pérez, 
Pascal Canfin, Martin Hojsík, Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță

Voorstel voor een besluit
Artikel 4 – lid 3 – letter d quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d quater) cruciale kennishiaten te 
dichten en ons begrip van biodiversiteit en 
omslagpunten van het klimaat in de 
Europese Unie te verbeteren teneinde de 
ontwikkeling van beleid te sturen;

Or. en

Amendement 586
Demetris Papadakis, Maria Arena, Nikos Androulakis, Simona Bonafè, Günther Sidl, 
Rovana Plumb, César Luena, Sara Cerdas, Christel Schaldemose, Javi López, Jytte 
Guteland

Voorstel voor een besluit
Artikel 4 – lid 3 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) via programma’s van de Unie de 
toegang tot gegevens verder te verbeteren;

e) via programma’s van de Unie de 
beschikbaarheid en de interoperabiliteit 
van en de toegang tot gegevens verder te 
verbeteren;

Or. en

Amendement 587
María Soraya Rodríguez Ramos, Irena Joveva, Catherine Chabaud, Susana Solís Pérez, 
Pascal Canfin, Martin Hojsík, Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță

Voorstel voor een besluit
Artikel 4 – lid 3 – letter f
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) voor meer transparantie en 
verantwoordingsplicht te zorgen;

f) voor meer transparantie, 
toegankelijkheid en verantwoordingsplicht 
te zorgen;

Or. en

Amendement 588
Grace O’Sullivan

Voorstel voor een besluit
Artikel 4 – lid 3 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) het maatschappelijk middenveld, 
overheidsinstanties, burgers, sociale 
partners en de particuliere sector te helpen 
klimaat- en milieurisico’s in kaart te 
brengen en maatregelen te nemen om deze 
risico’s te voorkomen, te beperken en zich 
eraan aan te passen, en door hen meer te 
betrekken bij het dichten van kennishiaten.

g) het maatschappelijk middenveld, 
overheidsinstanties op nationaal, 
regionaal en lokaal niveau, burgers, 
sociale partners en de particuliere sector te 
helpen klimaat- en milieurisico’s in kaart te 
brengen en maatregelen te nemen om deze 
risico’s te voorkomen, te beperken en zich 
eraan aan te passen, en door hen meer te 
betrekken bij het dichten van kennishiaten.

Or. en

Motivering

Deze formulering is afkomstig uit het advies van het Comité van de Regio’s over het 8e MAP.

Amendement 589
Sara Cerdas

Voorstel voor een besluit
Artikel 4 – lid 3 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) het maatschappelijk middenveld, 
overheidsinstanties, burgers, sociale 
partners en de particuliere sector te helpen 
klimaat- en milieurisico’s in kaart te 

g) het maatschappelijk middenveld, 
overheidsinstanties, burgers, sociale 
partners en de particuliere sector te helpen 
klimaat- en milieurisico’s in kaart te 



PE689.633v02-00 304/314 AM\1226728NL.docx

NL

brengen en maatregelen te nemen om deze 
risico’s te voorkomen, te beperken en zich 
eraan aan te passen, en door hen meer te 
betrekken bij het dichten van kennishiaten.

brengen, de gevolgen daarvan te 
beoordelen en maatregelen te nemen om 
deze risico’s te voorkomen, te beperken en 
zich eraan aan te passen, en door hen meer 
te betrekken bij het dichten van 
kennishiaten.

Or. pt

Amendement 590
Mick Wallace, Clare Daly

Voorstel voor een besluit
Artikel 4 – lid 3 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) het maatschappelijk middenveld, 
overheidsinstanties, burgers, sociale 
partners en de particuliere sector te helpen 
klimaat- en milieurisico’s in kaart te 
brengen en maatregelen te nemen om deze 
risico’s te voorkomen, te beperken en zich 
eraan aan te passen, en door hen meer te 
betrekken bij het dichten van kennishiaten.

g) het maatschappelijk middenveld, 
overheidsinstanties, gemeenschappen, 
sociale partners en de particuliere sector te 
helpen klimaat- en milieurisico’s in kaart te 
brengen en maatregelen te nemen om deze 
risico’s te voorkomen, te beperken en zich 
eraan aan te passen, en door hen meer te 
betrekken bij het dichten van kennishiaten.

Or. en

Amendement 591
María Soraya Rodríguez Ramos, Catherine Chabaud, Susana Solís Pérez, Martin 
Hojsík, Nicolae Ştefănuță

Voorstel voor een besluit
Artikel 4 – lid 3 – letter g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g bis) burgers aan te moedigen 
milieukwesties en tekortkomingen in de 
naleving op te merken en te rapporteren, 
onder meer door online mechanismen en 
mobieletelefoonapps te gebruiken om de 
rapportage te vergemakkelijken.

Or. en
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Amendement 592
César Luena

Voorstel voor een besluit
Artikel 4 – lid 3 – letter g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g bis) de methoden voor het verzamelen 
en behandelen van gegevens en het 
opstellen van geharmoniseerde 
indicatoren te verbeteren.

Or. en

Amendement 593
César Luena

Voorstel voor een besluit
Artikel 4 – lid 3 – letter g ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g ter) nieuwe indicatoren zoals de 
indicator inzake daadwerkelijke 
vooruitgang te beoordelen en toe te 
passen.

Or. en

Amendement 594
Stanislav Polčák

Voorstel voor een besluit
Artikel 4 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie onderzoekt 
regelmatig de behoeften op het gebied van 
kennis en gegevens op EU- en nationaal 
niveau, met inbegrip van de capaciteit van 
het Europees Milieuagentschap en het 

4. De Commissie onderzoekt 
regelmatig de behoeften op het gebied van 
kennis en gegevens op EU- en nationaal 
niveau, met inbegrip van de capaciteit van 
het Europees Milieuagentschap en het 
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Europees Agentschap voor chemische 
stoffen om de in lid 3 bedoelde taken uit te 
voeren.

Europees Agentschap voor chemische 
stoffen om de in lid 3 bedoelde taken uit te 
voeren en verslag te doen van de 
resultaten van die evaluatie, met inbegrip 
van voorstellen om eventuele 
tekortkomingen aan te pakken.

Or. cs

Amendement 595
Antoni Comín i Oliveres

Voorstel voor een besluit
Artikel 4 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie onderzoekt 
regelmatig de behoeften op het gebied van 
kennis en gegevens op EU- en nationaal 
niveau, met inbegrip van de capaciteit van 
het Europees Milieuagentschap en het 
Europees Agentschap voor chemische 
stoffen om de in lid 3 bedoelde taken uit te 
voeren.

4. De Commissie onderzoekt 
regelmatig de behoeften op het gebied van 
kennis en gegevens op EU-, nationaal en, 
waar nodig, lokaal niveau, met inbegrip 
van de capaciteit van het Europees 
Milieuagentschap en het Europees 
Agentschap voor chemische stoffen om de 
in lid 3 bedoelde taken uit te voeren.

Or. en

Amendement 596
María Soraya Rodríguez Ramos, Irena Joveva, Catherine Chabaud, Ondřej Knotek, 
Susana Solís Pérez, Pascal Canfin, Martin Hojsík, Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae 
Ştefănuță

Voorstel voor een besluit
Artikel 4 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De Commissie dient in 
voorkomend geval uiterlijk op 31 maart 
2025 een wetgevingsvoorstel om voor de 
periode na 2025 een bijlage toe te voegen 
aan het 8e MAP met de lijst van duidelijke 
acties die noodzakelijk zijn voor de 
verwezenlijking van de in artikel 2, lid 2, 
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vastgestelde prioritaire doelstellingen op 
het niveau van de Unie en de lidstaten, 
alsmede het respectieve tijdschema om die 
acties te bewerkstelligen.

Or. en

Amendement 597
Demetris Papadakis, Maria Arena, Nikos Androulakis, Simona Bonafè, Günther Sidl, 
Rovana Plumb, César Luena, Sara Cerdas, Christel Schaldemose, Javi López, Jytte 
Guteland

Voorstel voor een besluit
Artikel 5 – alinea -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1. De Commissie stelt één enkel 
samenhangend en overkoepelend 
monitoringkader op. Met dat doel voor 
ogen stelt de Commissie uiterlijk in 2022 
een verslag op waarin zij de onderlinge 
verbanden tussen de verschillende in de 
EU in gebruik zijnde kaders voor 
vooruitgang en monitoring op sociaal, 
economisch en milieugebied in kaart 
brengt en ontwikkelt zij kernindicatoren 
om de EU-beleidsvorming te sturen en 
aan de burgers verslag uit te brengen over 
de vooruitgang.

Or. en

Amendement 598
Agnès Evren, Dan-Ştefan Motreanu, Pernille Weiss, Radan Kanev, Edina Tóth, Nathalie 
Colin-Oesterlé, Sirpa Pietikäinen, Roberta Metsola, Christophe Hansen

Voorstel voor een besluit
Artikel 5 – alinea -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1. De Commissie voert uiterlijk op 
31 maart 2024 een tussentijdse evaluatie 
uit van de voortgang die is geboekt bij de 
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verwezenlijking van de thematische 
prioritaire doelstellingen als bedoeld in 
artikel 2, lid 2, rekening houdend met de 
in artikel 3 vastgelegde faciliterende 
voorwaarden en met inbegrip van de 
doelstellingen in het kader van de 
Europese Green Deal, op basis van de 
evaluatie als bedoeld in artikel 4, lid 1, 
evenals van de resultaten van de openbare 
raadpleging, en dient een verslag in bij 
het Europees Parlement en de Raad.

Or. en

Amendement 599
María Soraya Rodríguez Ramos, Catherine Chabaud, Ondřej Knotek, Susana Solís 
Pérez, Pascal Canfin, Martin Hojsík, Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță

Voorstel voor een besluit
Artikel 5 – alinea -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1. De Commissie voert uiterlijk op 
31 maart 2024 een tussentijdse evaluatie 
uit van de voortgang die is geboekt bij de 
verwezenlijking van de thematische 
prioritaire doelstellingen als bedoeld in 
artikel 2, lid 2, met inbegrip van de 
doelstellingen in het kader van de 
Europese Green Deal, op basis van de 
meest recente evaluatie als bedoeld in 
artikel 4, lid 1, en dient een verslag in bij 
het Europees Parlement en de Raad.
De tussentijdse evaluatie van het 8e MAP 
moet onder meer een beoordeling 
omvatten van de doeltreffendheid en 
doelmatigheid van de voortgang ten 
aanzien van alle milieudoelstellingen op 
het niveau van de Unie en de lidstaten met 
als doel de inzet van deze nieuwe aanpak 
in het kader van het monitoren van de 
voortgang die is geboekt bij de 
verwezenlijking van de prioritaire 
doelstellingen voor het 8e MAP voor de 
periode 2025-2030 en alle volgende 
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milieuactieprogramma’s van de Unie.

Or. en

Amendement 600
Michal Wiezik

Voorstel voor een besluit
Artikel 5 – alinea -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1. De Commissie voert uiterlijk op 
31 december 2025 een tussentijdse 
evaluatie uit van het 8e MAP. In deze 
evaluatie beschrijft de Commissie de stand 
van zaken op het gebied van de prioritaire 
acties. De Commissie beschrijft daarin de 
status van de acties en de faciliterende 
voorwaarden om de prioritaire 
doelstellingen van het programma te 
verwezenlijken. In de evaluatie zal met 
name worden aangeduid in welke 
sectoren het afschaffen van subsidies die 
schadelijk zijn voor het milieu nog niet 
volledig is gerealiseerd en de Commissie 
publiceert uiterlijk op 31 december 2026 
een werkdocument van de diensten van de 
Commissie waarin wordt aangegeven 
welke wetgeving vanwege de verstrekking 
van milieuonvriendelijke subsidies 
ongeschikt is geworden. De Commissie zal 
herschikkingen en hervormingen van de 
desbetreffende wetgeving opstarten en 
uiterlijk tegen 2029 een einde maken aan 
milieuonvriendelijke subsidies.

Or. en

Amendement 601
Sara Cerdas

Voorstel voor een besluit
Artikel 5 – alinea -1 (nieuw)



PE689.633v02-00 310/314 AM\1226728NL.docx

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1. De Commissie voert een tussentijdse 
evaluatie uit met gebruik van de gegevens 
over de uitvoering van het 8e MAP die per 
31 mei 2024 beschikbaar zijn. Die 
tussentijdse evaluatie dient als basis voor 
de aanbevelingen en correcties die nodig 
zijn om de doelstellingen van het 
programma gedurende de looptijd 
daarvan te verwezenlijken. De Commissie 
legt aan het Europees Parlement en de 
Raad een evaluatieverslag voor, dat de 
verzamelde gegevens en de 
overeenkomstige bevindingen bevat.

Or. pt

Amendement 602
Mick Wallace, Clare Daly, João Ferreira

Voorstel voor een besluit
Artikel 5 – alinea -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1. De Commissie voert uiterlijk op 
31 maart 2024 een tussentijdse evaluatie 
uit van de vooruitgang die is geboekt in 
het kader van dit MAP, gebaseerd op de 
meest recente evaluatie en maakt die 
evaluatie openbaar. De evaluatie moet een 
beoordeling omvatten van de voortgang 
ten aanzien van het monitoren en 
evalueren van de structurele 
transformatie, met bijzondere aandacht 
voor de veranderingen in economische 
stelsels om minder prioriteit te geven aan 
de groei van het bbp en 
herverdelingsbeleid toe te passen.

Or. en
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Amendement 603
Agnès Evren, Pernille Weiss, Radan Kanev, Edina Tóth, Nathalie Colin-Oesterlé, Sirpa 
Pietikäinen, Roberta Metsola, Michal Wiezik, Christophe Hansen

Voorstel voor een besluit
Artikel 5 – alinea -1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1 bis. In het kader van de voortgang 
vastgesteld in de in lid -1 bedoelde 
tussentijdse evaluatie, van alle andere 
relevante beleidsontwikkelingen en van 
het verslag van het Europees 
Milieuagentschap over de toestand van 
het milieu, brengt de nieuwe Commissie 
die aantreedt na de verkiezingen voor het 
Europees Parlement in 2024 verslag uit 
aan het Europees Parlement en de Raad 
over de acties die zij voornemens is uit te 
voeren tijdens haar mandaat voor de 
volledige verwezenlijking van de 
prioritaire doelstellingen van het 8e MAP 
in respectievelijk 2030 en 2050 en 
presenteert zij met het oog op die acties 
eveneens een bijbehorend tijdschema.

Or. en

Amendement 604
Jytte Guteland, Christel Schaldemose

Voorstel voor een besluit
Artikel 5 – alinea -1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1 bis. In het kader van de voortgang 
vastgesteld in de in lid -1 bedoelde 
tussentijdse evaluatie, legt de nieuwe 
Commissie die aantreedt na de 
verkiezingen voor het Europees 
Parlement in 2024 binnen de eerste 
honderd dagen van haar mandaat een 
wetgevingsvoorstel voor aan het Europees 
Parlement en de Raad met een lijst van 
acties en bijbehorende tijdschema’s die zij 
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voornemens is uit te voeren tijdens haar 
mandaat voor de volledige 
verwezenlijking van de prioritaire 
doelstellingen van het 8e MAP in 
respectievelijk 2030 en 2050.

Or. en

Amendement 605
Antoni Comín i Oliveres

Voorstel voor een besluit
Artikel 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie evalueert uiterlijk op 
31 maart 2029 het 8e MAP. De Commissie 
dient bij het Europees Parlement en de 
Raad een verslag in met de belangrijkste 
bevindingen van die evaluatie en, indien zij 
dit passend acht, een wetgevingsvoorstel 
voor het volgende milieuactieprogramma.

De Commissie evalueert uiterlijk op 
31 maart 2029 het 8e MAP, op basis van 
de beoordeling van de kernindicatoren. 
De Commissie dient bij het Europees 
Parlement en de Raad een verslag in met 
de belangrijkste bevindingen van die 
evaluatie en, indien zij dit passend acht, 
een wetgevingsvoorstel voor het volgende 
milieuactieprogramma. Dat 
wetgevingsvoorstel wordt op tijd ingediend 
om een onderbreking tussen het 8e en 
het 9e MAP te voorkomen.

Or. en

Amendement 606
Demetris Papadakis, Maria Arena, Nikos Androulakis, Simona Bonafè, Günther Sidl, 
Rovana Plumb, César Luena, Sara Cerdas, Christel Schaldemose, Javi López, Jytte 
Guteland

Voorstel voor een besluit
Artikel 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie evalueert uiterlijk op 
31 maart 2029 het 8e MAP. De Commissie 
dient bij het Europees Parlement en de 
Raad een verslag in met de belangrijkste 

De Commissie evalueert uiterlijk op 
31 maart 2029 het 8e MAP. De Commissie 
dient bij het Europees Parlement en de 
Raad een verslag in met de belangrijkste 
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bevindingen van die evaluatie en, indien zij 
dit passend acht, een wetgevingsvoorstel 
voor het volgende milieuactieprogramma.

bevindingen van die evaluatie en, indien zij 
dit passend acht, dient zij op tijd een 
wetgevingsvoorstel voor het volgende 
milieuactieprogramma in zodat het 
9e MAP op 1 januari 2031 kan worden 
ingevoerd teneinde een onderbreking 
tussen het 8e en 9e MAP te voorkomen.

Or. en

Amendement 607
Agnès Evren, Pernille Weiss, Radan Kanev, Edina Tóth, Nathalie Colin-Oesterlé, Sirpa 
Pietikäinen, Roberta Metsola, Christophe Hansen

Voorstel voor een besluit
Artikel 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie evalueert uiterlijk op 
31 maart 2029 het 8e MAP. De Commissie 
dient bij het Europees Parlement en de 
Raad een verslag in met de belangrijkste 
bevindingen van die evaluatie en, indien zij 
dit passend acht, een wetgevingsvoorstel 
voor het volgende milieuactieprogramma.

De Commissie evalueert uiterlijk op 
31 maart 2029 het 8e MAP. De Commissie 
dient bij het Europees Parlement en de 
Raad een verslag in met de bevindingen 
van die evaluatie en, indien passend, een 
wetgevingsvoorstel voor het volgende 
milieuactieprogramma. Dat 
wetgevingsvoorstel wordt op tijd ingediend 
om een onderbreking tussen het 8e en 
het 9e MAP te voorkomen.

Or. en

Amendement 608
Mick Wallace, Clare Daly

Voorstel voor een besluit
Artikel 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie evalueert uiterlijk op 
31 maart 2029 het 8e MAP. De Commissie 
dient bij het Europees Parlement en de 
Raad een verslag in met de belangrijkste 
bevindingen van die evaluatie en, indien zij 

De Commissie evalueert uiterlijk op 
31 maart 2029 het 8e MAP. De Commissie 
dient bij het Europees Parlement en de 
Raad een verslag in met de belangrijkste 
bevindingen van die evaluatie en, indien zij 
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dit passend acht, een wetgevingsvoorstel 
voor het volgende milieuactieprogramma.

het initiatief daartoe neemt, een 
wetgevingsvoorstel voor het volgende 
milieuactieprogramma.

Or. en

Motivering

Deze wijziging hindert het initiatiefrecht van de Commissie niet.


