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KORT BEGRUNDELSE

Et godt liv i en ressourcebegrænset verden

Med nærværende lovgivningsmæssige forslag har Kommissionen for perioden 2013-2020 til 
hensigt at oprette det syvende miljøhandlingsprogram siden det første i 1973. Da det sjette 
miljøhandlingsprogram var ved at udløbe i juli 2012, opfordrede Europa-Parlamentet i sin 
beslutning1 af 20. april 2012 indtrængende Kommissionen til snarest muligt at forelægge et 
opfølgningsprogram for at muliggøre en overgang til en bæredygtig fremtid, sikre kontinuitet 
og undgå huller. Med sin beslutning opfordrede Parlamentet Kommissionen til at basere sit 
kommende forslag på følgende tre prioriteringer: gennemførelse og styrkelse af 
miljølovgivningen, indarbejdning af miljømål i alle sektorpolitikker og miljøbeskyttelsens 
internationale dimension. 

I november 2012 forelagde Kommissionen sit udkast til afgørelse om et generelt EU-
miljøhandlingsprogram under overskriften Et godt liv i en ressourcebegrænset verden. I tråd 
med tidligere programmer er formålet med det syvende miljøhandlingsprogram at danne en 
overordnet ramme for de forskellige miljømæssige foranstaltninger, køreplaner og den 
lovgivning, som Kommissionen for nylig har offentliggjort. Meningen er, at alle eksisterende 
miljørelaterede 2020-mål for de forskellige politikområder medtages og undersøges i 
forbindelse med hinanden. Det foreliggende forslag til et miljøhandlingsprogram indeholder 
desuden et langsigtet perspektiv, idet der fremlægges en vision for 2050. Det nye 
miljøhandlingsprogram har til formål at øge miljøpolitikkens bidrag til overgangen til en 
ressourceeffektiv lavemissionsøkonomi, hvor naturkapitalen beskyttes og forøges, og hvor 
borgernes sundhed og trivsel er sikret. 

I bilaget til udkastet skitserer Kommissionen ni prioriterede mål, som EU og dets 
medlemsstater skal opfylde:
1. beskytte, bevare og forbedre Unionens naturkapital
2. omstille Unionen til en ressourceeffektiv, grøn og konkurrencedygtig 

lavemissionsøkonomi
3. beskytte Unionens borgere mod miljørelaterede belastninger og risici for deres sundhed 

og trivsel
4. få størst mulig gavn af Unionens miljølovgivning
5. forbedre evidensgrundlaget for miljøpolitiske tiltag
6. sikre investeringer til miljø- og klimapolitikken og sikre en korrekt værdiansættelse
7. forbedre integrationen af miljøhensyn og den indbyrdes sammenhæng mellem politikker
8. forbedre bæredygtigheden for Unionens byer
9. øge Unionens effektivitet ved bekæmpelsen af regionale og globale miljøproblemer.

Miljømæssige udfordringer i landbrugssektoren

                                               
1 P7_TA-PROV(2012)0147: Europa-Parlamentets beslutning af 20. april 2012 om evaluering af det sjette 
miljøhandlingsprogram og fastsættelse af prioriteringer for det syvende miljøhandlingsprogram – Et bedre miljø 
for et bedre liv (2011/2194(INI)).
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Landbrugssektoren er under et betydeligt pres i en verden med stigende global efterspørgsel 
efter fødevarer, begrænsede ressourcer, behov for miljømæssige beskyttelsesforanstaltninger 
og de udfordringer, som klimaændringerne udgør for fødevareproduktionen. 

Landbruget medvirker væsentligt til at skabe drivhusgasemissioner, men rummer sammen 
med skovene også et betydeligt potentiale til at mindske klimaændringer gennem CO2-
absorption og oplagring. Forskning og innovation kan også spille en central rolle i indsatsen 
for at afbøde og tilpasse sig klimaændringerne ved f.eks. at nedbringe emissioner fra 
landbruget og forbedre afgrødernes modstandsdygtighed over for klimaændringernes 
virkninger.

Ressourceudnyttelse i fødevareproduktionen vil være af afgørende betydning for at kunne 
klare nutidens og fremtidens udfordringer set i lyset af begrænsede naturressourcer. Verdens 
befolkning vil ifølge De Forenedes Nationers Levnedsmiddel- og Landbrugsorganisation 
(FAO) stige med en tredjedel frem til 2050. Sammenholdt med skiftende forbrugsmønstre vil 
dette øge efterspørgslen efter fødevarer med 70 %. Det er derfor afgørende, at europæisk 
landbrug opnår den største bæredygtighed og ressourceeffektivitet.

Der er ligeledes vigtigt at bemærke, at madaffald på globalt plan er steget med 50 % siden 
1974, og der er således behov for, at der handles hurtigt for at mindske mængden af madaffald 
inden for fødekæden. 

De lovgivningsmæssige forslag til reformen af den fælles landbrugspolitik søger at knytte 
direkte betalinger til leveringen af offentlige goder og øremærke midler fra Den Europæiske 
Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) til miljøvenlige 
landbrugsforanstaltninger. Den tilsigtede virkning heraf er at fremme miljøvenlige metoder, 
såsom afgrødediversificering, beskyttelse af permanente græsarealer og etablering og 
bevarelse af økologisk værdifulde landbrugsarealer og skovområder. 

Unionen er nødt til at udforme et samlet svar på klimaændringerne for at bevare det 
europæiske landbrugs modstandsdygtighed og konkurrencedygtighed, så det fortsat kan 
varetage opgaven med at levere serviceydelser af høj kvalitet inden for fødevarer og miljø 
samt bidrage til den bæredygtige udvikling af EU's landdistrikter. 

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter opfordrer Udvalget om Miljø, 
Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende 
ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1
Forslag til afgørelse

Bilag – punkt 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Udledningen af forurenende stoffer til 2. Udledningen af forurenende stoffer til 
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luft, vand og jord er reduceret betydeligt i 
de seneste årtier, og det samme gælder for 
drivhusgasemissionerne i de senere år. 
EU's kemikalielovgivning er blevet 
moderniseret, og brugen af mange giftige 
eller farlige stoffer såsom bly, cadmium og 
kviksølv er blevet begrænset i almindelige 
husholdningsprodukter. EU-borgerne har 
noget af den bedste vandkvalitet i verden, 
og over 18 % af EU's territorium og 4 % af 
EU's havområder er udpeget som 
beskyttede naturområder.

luft, vand og jord er reduceret i de seneste 
årtier, og det samme gælder for 
drivhusgasemissionerne i de senere år. 
EU's kemikalielovgivning er blevet 
moderniseret, og brugen af mange giftige 
eller farlige stoffer såsom bly, cadmium og 
kviksølv er blevet begrænset i almindelige 
husholdningsprodukter. EU-borgerne har 
noget af den bedste vandkvalitet i verden, 
og over 18 % af EU's territorium og 4 % af 
EU's havområder er udpeget som 
beskyttede naturområder.

Ændringsforslag 2
Forslag til afgørelse

Bilag – punkt 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Der er dog fortsat mange miljøtendenser 
i EU, som er foruroligende, ikke mindst på 
grund af utilstrækkelig gennemførelse af 
EU's nuværende miljølovgivning. Kun 
17 % af de arter og levesteder, der vurderes 
i medfør af habitatdirektivet, er i god 
tilstand, og forringelsen og tabet af 
naturkapitalen bringer indsatsen for at nå 
EU's biodiversitets- og klimamål i fare.
Dette er forbundet med store 
omkostninger, som endnu ikke er blevet 
korrekt værdiansat i en økonomisk eller 
samfundsmæssig sammenhæng. 30 % af 
EU's område er meget fragmenteret, og det 
har konsekvenser for økosystemernes 
indbyrdes forbindelse og sundhed og deres 
evne til at levere tjenester og fungere som 
egnede levesteder for arter. Selv om der er 
gjort fremskridt i EU med at afkoble den 
økonomiske vækst fra 
drivhusgasemissioner, ressourceforbrug og 
miljøbelastning, er ressourceforbruget 
stadig i vid udstrækning uholdbart og 
ineffektivt, og affald forvaltes endnu ikke 
på en ordentlig måde. Som følge heraf går 
EU's virksomheder glip af betydelige 
forretningsmuligheder, som 

5. Der er dog fortsat mange miljøtendenser 
i EU, som er foruroligende, ikke mindst på 
grund af utilstrækkelig gennemførelse af 
EU's nuværende miljølovgivning. Kun 
17 % af de arter og levesteder, der vurderes 
i medfør af habitatdirektivet, er i god 
tilstand. 30 % af EU's område er meget 
fragmenteret, og det har konsekvenser for 
økosystemernes indbyrdes forbindelse og 
sundhed og deres evne til at levere tjenester 
og fungere som egnede levesteder for arter. 
Selv om der er gjort fremskridt i EU med at 
afkoble den økonomiske vækst fra 
drivhusgasemissioner, ressourceforbrug og 
miljøbelastning, er ressourceforbruget 
stadig i vid udstrækning uholdbart og 
ineffektivt, og affald forvaltes endnu ikke 
på en ordentlig måde. Som følge heraf går 
EU's virksomheder glip af betydelige 
forretningsmuligheder, som 
ressourceeffektivitet byder på med hensyn 
til konkurrenceevne, lavere omkostninger, 
produktivitetsforbedringer og 
forsyningssikkerhed. Der er stadig 
problemer med vandkvalitet og 
luftforurening mange steder i Europa, og 
EU's borgere udsættes stadig for farlige 
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ressourceeffektivitet byder på med hensyn 
til konkurrenceevne, lavere omkostninger, 
produktivitetsforbedringer og 
forsyningssikkerhed. Der er stadig 
problemer med vandkvalitet og 
luftforurening mange steder i Europa, og 
EU's borgere udsættes stadig for farlige 
stoffer, som potentielt kan true deres 
sundhed og trivsel. En uholdbar 
arealudnyttelse forbruger frugtbar jord, 
hvilket igen har konsekvenser for 
fødevaresikkerheden og for at nå 
biodiversitetsmålene. 
Jordbundsforringelsen fortsætter stort set 
uhindret.

stoffer, som potentielt kan true deres 
sundhed og trivsel. En uholdbar 
arealudnyttelse forbruger frugtbar jord, 
hvilket igen har konsekvenser for 
fødevaresikkerheden og for at nå 
biodiversitetsmålene. 
Jordbundsforringelsen fortsætter stort set 
uhindret.

Ændringsforslag 3
Forslag til afgørelse

Bilag – punkt 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Hvis vi skal leve godt i fremtiden, er der 
brug for en øjeblikkelig og samordnet 
indsats for at forbedre den økologiske 
modstandsdygtighed og få mest muligt ud 
af de fordele, som miljøpolitikken kan 
indebære for økonomien og samfundet, 
samtidig med at klodens økologiske 
grænser respekteres. Dette program 
afspejler EU's engagement, når det gælder
omstillingen til en grøn økonomi for alle, 
som sikrer vækst og udvikling, beskytter 
menneskers sundhed og trivsel, skaber 
ordentlige arbejdspladser, mindsker 
uligheder og investerer i og beskytter 
naturkapitalen.

9. Hvis vi skal leve godt i fremtiden, er der 
brug for en øjeblikkelig og samordnet 
indsats for at forbedre den økologiske 
modstandsdygtighed og få mest muligt ud 
af de fordele, som miljøpolitikken kan 
indebære for økonomien og samfundet, 
samtidig med at klodens økologiske 
grænser respekteres. Dette program 
afspejler EU's engagement som en aktør 
med global gennemslagskraft, der på 
internationalt niveau arbejder for at 
fremme omstillingen til en grøn økonomi 
for alle, som sikrer vækst og udvikling, 
beskytter menneskers sundhed og trivsel
samt fødevarekvalitet (for så vidt angår 
hygiejne, næringsaspekter og 
organoleptiske egenskaber), skaber 
ordentlige arbejdspladser, mindsker 
uligheder og investerer i og beskytter 
naturkapitalen.
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Ændringsforslag 4
Forslag til afgørelse

Bilag – punkt 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11. Denne omstilling kræver en 
fuldstændig integration af miljøspørgsmål i 
andre politikker, f.eks. energi, transport, 
landbrug, fiskeri, økonomi og industri, 
forskning og innovation, beskæftigelse og
socialpolitik, så der skabes en 
sammenhængende, fælles tilgang.
Foranstaltninger inden for EU bør desuden 
suppleres med en øget global indsats og 
samarbejde med nabolandene for at løse 
fælles problemer.

11. Denne omstilling kræver en 
fuldstændig integration af miljøspørgsmål i 
andre politikker, f.eks. energi, transport, 
landbrug, fiskeri, international handel,
økonomi og industri, forskning og 
innovation, beskæftigelse, socialpolitik og
skattepolitik (miljørelaterede indtægter), 
så der skabes en sammenhængende, fælles 
tilgang. Foranstaltninger inden for EU bør 
desuden suppleres med en øget global 
indsats og samarbejde med nabolandene 
for at løse fælles problemer.

Ændringsforslag 5
Forslag til afgørelse

Bilag – punkt 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

16. EU's økonomiske velstand og velfærd 
er baseret på Unionens naturkapital, som 
omfatter økosystemer, der leverer 
væsentlige varer og tjenester, lige fra 
frugtbar jord og multifunktionelle skove til 
produktive jord- og havområder, fra 
ferskvand og ren luft til bestøvning, 
oversvømmelseskontrol og klimaregulering 
og beskyttelse mod naturkatastrofer. En 
væsentlig del af EU-lovgivningen har til 
formål at beskytte, bevare og forbedre 
naturkapitalen, herunder 
vandrammedirektivet, 
havstrategirammedirektivet, direktivet om 
luftkvalitet og dermed forbundne 
direktiver, habitatdirektivet og 
fugledirektivet. Lovgivning om 
bekæmpelse af klimaforandringer, 
kemikalier, industriemissioner og affald 

16. EU's økonomiske velstand og velfærd 
er baseret på Unionens naturkapital, som 
omfatter naturlige og dyrkede
økosystemer, der leverer væsentlige varer 
og tjenester, lige fra frugtbar jord og 
multifunktionelle skove til 
multifunktionelle, produktive jordområder 
i alle regioner samt havområder, fra 
ferskvand og ren luft til bestøvning, 
oversvømmelseskontrol og klimaregulering 
og beskyttelse mod naturkatastrofer. En 
væsentlig del af EU-lovgivningen har til 
formål at beskytte, bevare og forbedre 
naturkapitalen, herunder 
vandrammedirektivet, 
havstrategirammedirektivet, direktivet om 
luftkvalitet og dermed forbundne 
direktiver, habitatdirektivet og 
fugledirektivet. Lovgivning om 
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bidrager også til at lette presset på 
biodiversiteten, herunder økosystemer, 
arter og levesteder.

bekæmpelse af klimaforandringer, 
kemikalier, industriemissioner og affald 
bidrager også til at lette presset på 
biodiversiteten, herunder økosystemer, 
arter og levesteder.

Ændringsforslag 6
Forslag til afgørelse

Bilag – punkt 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

18. Til trods for en betydelig indsats hidtil 
vil vandrammedirektivets krav om at opnå 
en "god økologisk tilstand" frem til 2015 
sandsynligvis kun blive overholdt for ca. 
53 % af EU's overfladevandområder. Der 
er også risiko for, at 
havstrategirammedirektivets mål om at 
opnå "god miljøtilstand" frem til 2020 ikke 
nås, bl.a. på grund af fortsat overfiskeri og 
affaldsmængden i Europas have. Og selv 
om EU's politikker for luftkvalitet og 
industriemissioner har medvirket til at 
mindske mange former for forurening, 
lider økosystemerne fortsat under 
kvælstofdeposition og ozonforurening, der 
stammer fra udledninger fra transport, 
intensivt landbrug og elproduktion.

18. Til trods for en betydelig indsats hidtil 
vil vandrammedirektivets krav om at opnå 
en "god økologisk tilstand" frem til 2015 
sandsynligvis kun blive overholdt for ca. 
53 % af EU's overfladevandområder. Der 
er også risiko for, at 
havstrategirammedirektivets mål om at 
opnå "god miljøtilstand" frem til 2020 ikke 
nås, bl.a. på grund af fortsat overfiskeri og 
affaldsmængden i Europas have. Og selv 
om EU's politikker for luftkvalitet og 
industriemissioner har medvirket til at 
mindske mange former for forurening, 
lider økosystemerne fortsat under 
kvælstofdeposition og ozonforurening, der 
stammer fra udledninger fra transport, 
ubæredygtig landbrugspraksis og 
elproduktion.

Ændringsforslag 7
Forslag til afgørelse

Bilag – punkt 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

19. At beskytte, bevare og forbedre EU's 
naturkapital kræver derfor også, at 
problemerne løses ved kilden, bl.a. gennem 
bedre integration af mål for naturkapitalen 
i andre politikker, så det sikres, at 

19. At beskytte, bevare og forbedre EU's 
naturkapital kræver derfor også, at 
problemerne løses ved kilden, bl.a. gennem 
bedre integration af mål for naturkapitalen 
i andre politikker, så det sikres, at 
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politikkerne er sammenhængende og giver 
gensidige fordele. De grønne elementer, 
der er beskrevet i Kommissionens 
reformforslag, navnlig for EU's landbrug, 
fiskeri og samhørighedspolitikken, og
støttet af forslagene om et mere 
miljøvenligt EU-budget under den flerårige 
finansielle ramme 2014-2020 (MFF), er 
udformet med henblik på at støtte disse
mål. F.eks. burde de akvatiske 
økosystemer i landdistrikter nyde godt af
sammenkoblingen af betalinger til 
landbrugsbedrifterne med overholdelsen 
af de relevante krav i 
vandrammedirektivet, som det fremgår af 
Kommissionens forslag om reformen af 
den fælles landbrugspolitik. En grønnere 
fælles landbrugspolitik vil også fremme 
miljøvenlige landbrugsmetoder såsom 
afgrødediversificering, beskyttelse af
permanente græsarealer og etablering og 
bevarelse af økologisk værdifulde 
landbrugsarealer og skovområder.

politikkerne er sammenhængende og giver 
gensidige fordele. De grønne elementer, 
der er beskrevet i Kommissionens 
reformforslag, navnlig for EU's landbrug,
fiskeri og samhørighedspolitikken, er
støttet af forslagene om et mere 
miljøvenligt EU-budget under den flerårige 
finansielle ramme 2014-2020 (MFF), som 
derfor skal sikre et tilstrækkeligt budget til
støtte disse elementer. De akvatiske 
økosystemer i landdistrikter burde nyde 
godt af den endelige gennemførelse af
vandrammedirektivet, når dette direktiv er 
blevet gennemført på en ensartet måde i 
alle medlemsstater, som det fremgår af 
Kommissionens forslag om reformen af 
den fælles landbrugspolitik. En endnu
grønnere fælles landbrugspolitik vil også 
fremme miljøvenlige landbrugsmetoder i 
forbindelse med direkte betalinger og 
programmer for udvikling af
landdistrikter. En vigtig del af dette 
bæredygtige landbrug er en forvaltning, 
der tager ansvar for de kommende 
generationer, og som samtidig er 
ressourceeffektiv og produktiv.

Ændringsforslag 8
Forslag til afgørelse

Bilag – punkt 19 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

19a. Landbruget inden for Unionen har i 
årtier bidraget til bevarelsen af habitater 
og forskelligartede kulturlandskaber. Der 
er i de seneste årtier sket væsentlige 
forbedringer inden for europæisk land- og 
skovbrug for så vidt angår alle 
miljømæssige elementer og 
landbrugsrelaterede emissioner af stoffer, 
bl.a. takket være en effektiv organisering 
af produktionen.
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Ændringsforslag 9
Forslag til afgørelse

Bilag – punkt 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

22. Forringelse, fragmentering og uholdbar 
udnyttelse af EU's landarealer truer 
leveringen af en række vigtige 
økosystemtjenester, truer biodiversiteten 
og øger Europas sårbarhed over for 
klimaforandringer og naturkatastrofer. Det 
øger også forringelsen af jordbunden. Mere 
end 25 % af EU's område er berørt af 
jorderosion på grund af vand, som 
ødelægger jordbundens funktioner og 
påvirker ferskvandskvaliteten. 
Jordforurening og arealbefæstelse er også 
vedvarende problemer. Mere end en halv 
million lokaliteter i hele EU menes at være 
forurenet, og, indtil de er identificeret og 
vurderet, vil de fortsat udgøre potentielt 
alvorlige miljø- og sundhedsrisici. Hvert år 
overtages mere end 1 000 km² landareal til 
boliger, industri, transport eller rekreative 
formål. Disse langsigtede ændringer er 
vanskelige eller bekostelige at omgøre, og 
det indebærer næsten altid kompromiser 
mellem forskellige sociale, økonomiske og 
miljømæssige behov. Medlemsstaternes 
planlægningsbeslutninger om 
arealanvendelse bør gøres mere 
bæredygtige.

22. Forringelse, fragmentering og uholdbar 
udnyttelse af EU's landarealer truer 
leveringen af en række vigtige 
økosystemtjenester, truer biodiversiteten 
og øger Europas sårbarhed over for 
klimaforandringer og naturkatastrofer. Det 
øger også forringelsen af jordbunden. Mere 
end 25 % af EU's område er berørt af 
jorderosion på grund af vand, som 
ødelægger jordbundens funktioner og 
påvirker ferskvandskvaliteten. 
Jordforurening og arealbefæstelse er også 
vedvarende problemer. Mere end en halv 
million lokaliteter i hele EU menes at være 
forurenet, og, indtil de er identificeret og 
vurderet, vil de fortsat udgøre potentielt 
alvorlige miljø- og sundhedsrisici. Hvert år 
overtages mere end 1 000 km² landareal til 
boliger, industri, transport eller rekreative 
formål. Disse langsigtede ændringer er 
vanskelige eller bekostelige at omgøre, og 
det indebærer næsten altid kompromiser 
mellem forskellige sociale, økonomiske og 
miljømæssige behov. Medlemsstaternes 
planlægningsbeslutninger om 
arealanvendelse bør gøres mere 
bæredygtige. For at løse det alvorlige 
problem med arealbefæstelse bør 
medlemsstaterne forpligtes til at træffe 
foranstaltninger for at reducere 
arealforbruget og bevare 
landbrugsarealer for at fremme 
produktionen af fødevarer, foder og 
reproducerbare råstoffer.
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Ændringsforslag 10
Forslag til afgørelse

Bilag – punkt 22 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

22 a. Landbrug og skovbrug tegner sig 
tilsammen for 78 % af Unionens 
arealdække. Landbrug og skovbrug spiller 
derfor fortsat en central rolle i 
opretholdelsen af naturressourcer og 
kulturlandskaber som en forudsætning 
for andre menneskelige aktiviteter i 
landdistrikterne. Skovrejsning spiller en 
vigtig rolle i forbindelse med forbedringen 
af jordbundskvalitet, tilpasning og 
formindskelse af klimaændringer, mens 
bæredygtigt landbrug kan medvirke til en 
bedre jordbundsbeskyttelse. Samtidig bør 
der fokuseres på integreret og innovativ 
landbrugspraksis, såsom 
præcisionsteknologier og økologiske 
tilgange, og der bør lægges særlig vægt på 
en forøgelse af jordens frugtbarhed med 
ikke-kemiske gødningsstoffer og øget 
bæredygtigt udbytte. 

Ændringsforslag 11
Forslag til afgørelse

Bilag – punkt 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

23. For at reducere de største 
menneskeskabte belastninger af landareal, 
jord og andre økosystemer i Europa vil der 
blive taget skridt til at sikre, at beslutninger 
om arealanvendelse på alle relevante 
niveauer tager tilstrækkeligt hensyn til 
miljømæssige og sociale og økonomiske 
virkninger. Rio +20-topmødet opfordrede 
til at skabe en "jordforringelsesneutral 
verden". EU og medlemsstaterne bør 
overveje, hvordan man bedst kan 
gennemføre en sådan forpligtelse inden 

23. For at reducere de største 
menneskeskabte belastninger af landareal, 
jord og andre økosystemer i Europa vil der 
blive taget skridt på nationalt plan til at 
sikre, at beslutninger om arealanvendelse 
på alle relevante niveauer tager 
tilstrækkeligt hensyn til miljømæssige og 
sociale og økonomiske virkninger. Rio 
+20-topmødet opfordrede til at skabe en
"jordforringelsesneutral verden". En sådan 
forpligtelse kan bedst opfyldes på 
medlemsstatsniveau.
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for deres respektive beføjelser, og hvordan 
jordkvalitet bedst håndteres inden for en 
bindende retlig ramme. Der vil desuden 
blive fastsat mål for bæredygtig 
arealudnyttelse og jordbundskvalitet.

Spørgsmål om jordkvalitet håndteres med 
udgangspunkt i subsidiaritetsprincippet 
bedst på medlemsstatsniveau inden for en 
bindende retlig ramme. Der vil desuden 
blive fastsat mål for bæredygtig 
arealudnyttelse og jordbundskvalitet.

Ændringsforslag 12
Forslag til afgørelse

Bilag – punkt 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

24. Selv om kvælstof- og 
fosforudledningen til miljøet i EU er faldet 
betydeligt i løbet af de seneste 20 år, 
fortsætter uforholdsmæssigt store 
udledninger af næringsstoffer med at 
påvirke luft- og vandkvaliteten og med at 
påvirke økosystemer negativt, hvad der 
forårsager betydelige problemer for 
menneskers sundhed. Navnlig ammoniak 
fra ineffektiv gødskning og utilstrækkelig
spildevandsrensning må hurtigst muligt
tackles for at opnå yderligere væsentlige 
reduktioner i udledningen af 
næringsstoffer. Der er også behov for en 
yderligere indsats for at forvalte 
næringsstofkredsløbet mere omkostnings-
og ressourceeffektivt og for at forbedre 
effektiviteten i brugen af gødningsstoffer. 
En løsning af disse problemstillinger 
forudsætter en bedre gennemførelse af 
EU's miljølovgivning, at stramme op på
standarder, hvor det er nødvendigt, og at 
indlemme næringsstofkredsløbet i en mere 
holistisk tilgang, som indbyrdes forbinder 
og integrerer de eksisterende EU-
politikker, der spiller en rolle ved 
bekæmpelsen af uforholdsmæssigt store 

24. Selv om kvælstof- og 
fosforudledningen til miljøet i EU er faldet 
betydeligt i løbet af de seneste 20 år,
fortsætter markant store udledninger af 
næringsstoffer med at påvirke luft- og 
vandkvaliteten og med at påvirke 
økosystemer negativt, hvad der forårsager 
betydelige problemer for menneskers 
sundhed. Navnlig ammoniak fra naturlige 
processer (gødskning og 
spildevandsrensning) må tackles for at 
opnå yderligere væsentlige reduktioner i 
udledningen af næringsstoffer. Der er også 
behov for en yderligere indsats for at 
forvalte næringsstofkredsløbet mere 
omkostnings- og ressourceeffektivt og for 
at forbedre effektiviteten i brugen af 
gødningsstoffer samt skabe et bæredygtigt 
næringsstofkredsløb mellem by- og 
landområder. En løsning af disse 
problemstillinger forudsætter investering i 
forskning, en bedre gennemførelse af EU's 
miljølovgivning, en justering af
standarder, hvor det er nødvendigt, og at 
indlemme næringsstofkredsløbet i en mere 
holistisk tilgang, som indbyrdes forbinder 
og integrerer de eksisterende EU-
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udledninger af næringsstoffer og 
eutrofiering.

politikker, f.eks. Horisont 2020, der spiller 
en rolle ved bekæmpelsen af 
uforholdsmæssigt store udledninger af 
næringsstoffer og eutrofiering.

Ændringsforslag 13
Forslag til afgørelse

Bilag – punkt 26 – afsnit 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) Jordarealer forvaltes bæredygtigt i EU, 
jordbunden er tilstrækkeligt beskyttet, og 
rensning af forurenede arealer er godt i 
gang.

e) Jordarealer forvaltes bæredygtigt i EU, 
jordbunden er tilstrækkeligt beskyttet i 
medlemsstaterne, og medlemsstaternes
rensning af forurenede arealer er godt i 
gang.

Ændringsforslag 14
Forslag til afgørelse

Bilag – punkt 26 – afsnit 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) Skove og de tjenester, som de yder, er 
beskyttet, og deres modstandsdygtighed 
over for klimaforandringer og skovbrande 
er forbedret.

g) Skove og den brede vifte af tjenester, 
som de yder, er beskyttet og bæredygtigt 
forvaltet, og deres modstandsdygtighed 
over for klimaforandringer og skovbrande 
er forbedret, idet skove er en vigtig 
vedvarende kilde til råstoffer.

Ændringsforslag 15
Forslag til afgørelse

Bilag – punkt 26 – afsnit 1 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) Bestøvning opretholdes på et højt 
niveau, og der træffes foranstaltninger til 
at støtte og fremme honningbiers sundhed 
og til at sikre, hvor det er nødvendigt, at 
risikobegrænsende foranstaltninger 
ledsager brugen af 
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plantebeskyttelsesmidler, som ifølge en 
videnskabelig risikovurdering har vist sig 
at have en negativ indvirkning på 
bestanden af bier.

Ændringsforslag 16
Forslag til afgørelse

Bilag I – punkt 26 – afsnit 2 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) Der træffes yderligere 
foranstaltninger til at styrke, fremme og 
støtte landbrugssektorer, der har vist sig 
at bidrage til biodiversiteten, navnlig 
biavlssektoren.

Ændringsforslag 17
Forslag til afgørelse

Bilag – punkt 26 – afsnit 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) En øget indsats for at mindske 
jorderosion og øge jordens indhold af 
organisk materiale, for at oprense 
forurenede arealer og for at styrke 
integrationen af arealanvendelsesaspekter i 
en koordineret beslutningstagning, der 
inddrager alle relevante niveauer i den 
offentlige forvaltning, støttet af 
vedtagelsen af mål for jordbundskvalitet, 
for landarealer som en ressource og for 
arealanvendelse.

e) En øget indsats på nationalt plan for at 
mindske jorderosion og øge jordens 
indhold af organisk materiale, bl.a. ved at 
bevare og udvide anvendte og afprøvede 
landbrugsmiljøprogrammer vedrørende 
udvikling af landdistrikter inden for 
rammerne af den fælles landbrugspolitik, 
for at oprense forurenede arealer og for at 
styrke integrationen af 
arealanvendelsesaspekter i en koordineret 
beslutningstagning, der inddrager alle 
relevante niveauer i den offentlige 
forvaltning, støttet af vedtagelsen af mål 
for jordbundskvalitet, for landarealer som 
en ressource og for arealanvendelse. En 
øget indsats på nationalt plan for at 
reducere arealforbruget og bevare 
landbrugsarealer for at fremme 
produktionen af fødevarer, foder og 
reproducerbare råstoffer.
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Ændringsforslag 18
Forslag til afgørelse

Bilag – punkt 26 – afsnit 2 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) Udvikling og gennemførelse af en ny 
EU-strategi for skovbrug med henblik på 
at håndtere de mange krav til skove og 
deres funktion, og som bidrager til en 
mere strategisk tilgang til beskyttelse og 
forbedring af skove.

udgår

Ændringsforslag 19
Forslag til afgørelse

Bilag – punkt 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

28. Innovation, der kan forbedre 
ressourceeffektiviteten, er påkrævet i hele 
økonomien for at forbedre 
konkurrenceevnen i lyset af stigende 
ressourcepriser, knapheds- og 
forsyningsproblemer. Erhvervslivet er den 
førende drivkraft bag innovation, herunder 
også miljøinnovation. Men markederne vil 
ikke kunne fungere af sig selv. Det 
offentliges foranstaltninger, både på EU-
niveau og medlemsstatsniveau, er af 
afgørende betydning for at skabe de rette 
rammer for miljøinnovation, der stimulerer 
udviklingen af bæredygtige 
forretningsmæssige eller teknologiske 
løsninger på miljøproblemer.

28. Forskning og innovation, der kan 
forbedre ressourceeffektiviteten, er 
påkrævet i hele økonomien for at forbedre 
konkurrenceevnen i lyset af stigende 
ressourcepriser, knapheds- og 
forsyningsproblemer. Der er behov for 
innovation for så vidt angår 
landbrugsmaskinernes energiforbrug med 
henblik på at øge energieffektiviteten og 
reducere CO2-emissioner såvel som et 
behov for at tilskynde til at modernisere 
landbrugsbedrifterne, så der kan indføres 
nyskabende metoder og teknologi.
Erhvervslivet er den førende drivkraft bag 
innovation, herunder også miljøinnovation. 
Men markederne vil ikke kunne fungere af 
sig selv. Det offentliges foranstaltninger, 
både på EU-niveau og medlemsstatsniveau, 
er af afgørende betydning for at skabe de 
rette rammer for miljøinnovation, der 
stimulerer udviklingen af bæredygtige 
forretningsmæssige eller teknologiske 
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løsninger på miljøproblemer.

Ændringsforslag 20
Forslag til afgørelse

Bilag – punkt 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

30. En fuldstændig gennemførelse af EU's 
klima- og energipakke er afgørende for at 
nå de milepæle, der er identificeret for 
2020, og for at opbygge en 
konkurrencedygtig lavemissionsøkonomi 
frem til 2050. EU er i øjeblikket godt på 
vej til at reducere sine 
drivhusgasemissioner til 20 % under 1990-
niveauet inden 2020, men at opfylde målet 
om 20 % større energieffektivitet vil kræve 
langt hurtigere effektivitetsforbedringer. 
Dette er også vigtigt set i lyset af den 
stadig voksende efterspørgsel efter energi 
og den igangværende debat om konflikter 
mellem arealanvendelse til fødevarer eller 
bioenergi. Det nye 
energieffektivitetsdirektiv forventes at yde 
et betydeligt bidrag i denne henseende.

30. En fuldstændig gennemførelse af EU's 
klima- og energipakke er afgørende for at 
nå de milepæle, der er identificeret for 
2020, og for at opbygge en 
konkurrencedygtig lavemissionsøkonomi 
frem til 2050. EU er i øjeblikket godt på 
vej til at reducere sine 
drivhusgasemissioner til 20 % under 1990-
niveauet inden 2020, men at opfylde målet 
om 20 % større energieffektivitet vil kræve 
langt hurtigere effektivitetsforbedringer. 
Dette er også vigtigt set i lyset af den 
stadig voksende efterspørgsel efter energi. 
Det nye energieffektivitetsdirektiv 
forventes at yde et betydeligt bidrag i 
denne henseende.

Ændringsforslag 21
Forslag til afgørelse

Bilag – punkt 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

32. Industriens anvendelse af de bedste 
tilgængelige teknikker i medfør af 
direktivet om industriemissioner vil føre til 
bedre ressourceforbrugsmønstre og 
mindskede emissioner for mere end 50 000 
større industrianlæg i EU, og dermed yde 
et væsentligt bidrag til at stimulere 
udviklingen af innovative teknikker, der 
giver en mere miljøvenlig økonomi og 
lavere omkostninger for industrien på 

32. Industriens anvendelse af de bedste 
tilgængelige teknikker i medfør af 
direktivet om industriemissioner vil føre til 
bedre ressourceforbrugsmønstre og 
mindskede emissioner for mere end 50 000 
større industrianlæg i EU, og dermed yde 
et væsentligt bidrag til at stimulere 
udviklingen af innovative teknikker, der 
giver en mere miljøvenlig økonomi og 
lavere omkostninger for industrien på 
længere sigt. Samtidig kan udviklingen 
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længere sigt. inden for forskningen, oprettelsen af 
korte forsyningskæder og lokale markeder 
for landbrugsprodukter markant 
nedbringe CO2-emissionerne fra 
transporten af fødevarer. Korte 
forsyningskæder giver friskere og sundere 
fødevarer.

Ændringsforslag 22
Forslag til afgørelse

Bilag – punkt 35

Kommissionens forslag Ændringsforslag

35. Med sigte på at opstille rammerne for 
initiativer til at forbedre 
ressourceeffektiviteten, som vedrører andre 
aspekter end drivhusgasemissioner og 
energi, vil der blive fastsat mål for 
nedbringelsen af den samlede 
miljøpåvirkning fra forbruget, herunder 
navnlig i sektorerne fødevarer, boliger og 
mobilitet. Samlet set står disse sektorer for 
næsten 80 % af miljøpåvirkningerne fra 
forbrug. Rio +20-topmødet kom frem til, at 
der er et behov for en væsentlig 
nedbringelse af tabet efter høst, af andre 
fødevaretab og af affald i hele 
fødevareforsyningskæden.

35. Med sigte på at opstille rammerne for 
initiativer til at forbedre 
ressourceeffektiviteten, som vedrører andre 
aspekter end drivhusgasemissioner og 
energi, vil der blive fastsat mål for 
nedbringelsen af den samlede 
miljøpåvirkning fra forbruget, herunder 
navnlig i sektorerne fødevarer, gennem en 
mindskelse af fødevarespild, boliger og 
mobilitet. Samlet set står disse sektorer for 
næsten 80 % af miljøpåvirkningerne fra 
forbrug. Rio +20-topmødet kom frem til, at 
der er et behov for en væsentlig 
nedbringelse af tabet efter høst, af andre 
fødevaretab og af affald i hele 
fødevareforsyningskæden. Dette kan 
opnås gennem bedre vurdering af 
fødevarerne, regional markedsføring samt 
forbedret logistik, transport, oplagring og 
emballage. Alle aktører i fødevarekæden, 
især erhvervsdrivende og forbrugere, 
spiller en rolle. Dette omfatter også 
målrettet forbrugeroplysning og 
-information.

Ændringsforslag 23
Forslag til afgørelse

Bilag – punkt 39
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

39. Ressourceeffektivitet i vandsektoren vil 
også blive taget op som en prioritet, der 
skal medvirke til at nå en god vandtilstand. 
Selv om tørke og vandmangel påvirker 
stadig flere dele af Europa, bortødes 
skønsvis 20-40 % af Europas 
vandressourcer stadig, f.eks. gennem 
lækager i distributionsnettet. Ifølge de 
foreliggende modeller, er der stadig 
betydelige muligheder for at forbedre 
vandeffektiviteten i EU. Desuden forventes 
stigende efterspørgsel og virkningerne af 
klimaforandringerne at øge presset på 
Europas vandressourcer betydeligt. På 
denne baggrund bør EU og 
medlemsstaterne tage skridt til at sikre, at 
vandindvinding respekterer tilgængelige 
vedvarende vandressourcegrænser senest 
2020, bl.a. ved at forbedre 
vandeffektiviteten ved hjælp af 
markedsmekanismer såsom vandpriser, 
som afspejler vandets reelle værdi. 
Fremskridt lettes ved hjælp af fremskyndet 
demonstration og udrulning af innovative 
teknologier, systemer og 
forretningsmodeller, der bygger på den 
strategiske gennemførelsesplan fra det 
europæiske innovationspartnerskab 
vedrørende vand.

39. Ressourceeffektivitet i vandsektoren vil 
også blive taget op som en prioritet, der 
skal medvirke til at nå en god vandtilstand. 
Selv om tørke og vandmangel påvirker 
stadig flere dele af Europa, bortødes 
skønsvis 20-40 % af Europas 
vandressourcer stadig, f.eks. gennem 
lækager i distributionsnettet. Ifølge de 
foreliggende modeller, er der stadig 
betydelige muligheder for at forbedre 
vandeffektiviteten i EU. Desuden forventes 
stigende efterspørgsel og virkningerne af 
klimaforandringerne at øge presset på 
Europas vandressourcer betydeligt. På 
denne baggrund bør EU og 
medlemsstaterne tage skridt til at sikre, at 
vandindvinding respekterer tilgængelige 
vedvarende vandressourcegrænser senest 
2020, bl.a. ved at forbedre 
vandeffektiviteten ved hjælp af 
markedsmekanismer såsom vandpriser, 
som afspejler vandets reelle værdi. 
Fremskridt lettes ved hjælp af fremskyndet 
demonstration og udrulning af innovative 
teknologier, systemer og 
forretningsmodeller, der bygger på den 
strategiske gennemførelsesplan fra det 
europæiske innovationspartnerskab 
vedrørende vand og det europæiske 
innovationspartnerskab om landbrugets 
produktivitet og bæredygtighed, der er 
fastsat i forslagene til reformen af den 
fælles landbrugspolitiks anden søjle.

Ændringsforslag 24
Forslag til afgørelse

Bilag – punkt 41 – afsnit 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Fremme af offentlig og privat indsats 
inden for forskning og innovation, der 

c) Fremme af offentlig og privat indsats 
inden for forskning og innovation, der 
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kræves for at udrulle innovative 
teknologier, systemer og 
forretningsmodeller, som vil fremskynde 
og nedbringe omkostningerne ved 
overgangen til en ressourceeffektiv 
lavemissionsøkonomi. 

kræves for at udrulle innovative 
teknologier, systemer og 
forretningsmodeller, som vil fremskynde 
og nedbringe omkostningerne ved 
overgangen til en ressourceeffektiv 
lavemissionsøkonomi, og som vil medvirke 
til at reducere madaffaldet inden for 
fødekæden med 50 % frem til 2025. 

Ændringsforslag 25
Forslag til afgørelse

Bilag – punkt 50

Kommissionens forslag Ændringsforslag

50. Klimaforandringer vil yderligere 
forværre miljøproblemer ved at forårsage 
langvarige tørke- og hedebølger, 
oversvømmelser, storme og skovbrande, og 
nye eller mere virulente former af folke-, 
dyre- eller plantesygdomme. Der bør 
sættes målrettet ind for at sikre, at EU er 
tilstrækkelig rustet til at klare presset og 
ændringerne som følge af 
klimaforandringer, ved at styrke Unionens 
miljømæssige, økonomiske og 
samfundsmæssige robusthed. Da mange 
sektorer i stigende grad vil få virkningerne 
af klimaforandringer at føle, er det vigtigt, 
at tilpasnings- og 
katastrofehåndteringsaspekter integreres 
yderligere i EU's politikker.

50. Klimaforandringer vil yderligere 
forværre miljøproblemer ved at forårsage 
langvarige tørke- og hedebølger, 
oversvømmelser, storme og skovbrande, og 
nye eller mere virulente former af folke-, 
dyre- eller plantesygdomme. Der bør 
sættes målrettet ind for at sikre, at EU er 
tilstrækkelig rustet til at klare presset og 
ændringerne som følge af 
klimaforandringer, ved at styrke Unionens 
miljømæssige, økonomiske og 
samfundsmæssige robusthed. Da mange 
sektorer i stigende grad vil få virkningerne 
af klimaforandringer at føle, er det vigtigt, 
at tilpasnings- og 
katastrofehåndteringsaspekter integreres 
yderligere i EU's politikker. Det er 
samtidig vigtigt at give foretagender i de 
hårdest ramte sektorer, f.eks.
landbrugere, mere nøjagtige oplysninger 
om de klimarisici, der skyldes dårlig 
praksis, samt mulige tilpasningsløsninger.

Ændringsforslag 26
Forslag til afgørelse

Bilag – punkt 62

Kommissionens forslag Ændringsforslag

62. Ud over at hjælpe medlemsstaterne 62. Ud over at hjælpe medlemsstaterne 
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med at forbedre overholdelsen vil 
Kommissionen fortsat gøre sit for at sikre, 
at lovgivningen er formålstjenlig og 
afspejler den seneste forskning. Som 
hovedregel vil retlige forpligtelser, som er 
tilstrækkeligt klare og præcise, blive 
fastlagt i forordninger, der har en direkte 
og målelige virkning, og dermed føre til 
færre uoverensstemmelser i 
gennemførelsen. Kommissionen vil 
optrappe sin brug af resultattavler og andre 
midler til offentlig overvågning af 
medlemsstaternes fremskridt med at 
gennemføre bestemte retsakter.

med at forbedre overholdelsen vil 
Kommissionen fortsat gøre sit for at sikre, 
at lovgivningen er proportional,
formålstjenlig og afspejler den seneste 
forskning. Som hovedregel vil retlige 
forpligtelser, som er tilstrækkeligt klare og 
præcise, blive fastlagt i forordninger, der 
har en direkte og målelige virkning, og 
dermed føre til færre uoverensstemmelser i 
gennemførelsen. Kommissionen vil øge 
kommunikationen og optrappe sin brug af 
resultattavler og andre midler til offentlig 
overvågning af medlemsstaternes 
fremskridt med at gennemføre bestemte 
retsakter og sikre, at offentligheden 
informeres om positive tendenser på 
miljøbeskyttelsesområdet.

Ændringsforslag 27
Forslag til afgørelse

Bilag – punkt 63 – afsnit 2 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) Der udvikles samarbejdsorienterede
strategier inden for miljøbeskyttelse og 
naturbevaring mellem de forskellige 
hovedaktører, og der kommunikeres mere 
om bedste praksis.

Ændringsforslag 28
Forslag til afgørelse

Bilag – punkt 63 – afsnit 2 – litra e b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

eb) Der foretages regelmæssige 
vurderinger af gældende lovgivning for at 
sikre, at de miljømæssige 
lovforanstaltninger er proportionelle, 
realistiske og målrettede.
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Ændringsforslag 29
Forslag til afgørelse

Bilag – punkt 71 – afsnit 2 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) Kommunikation og udbredelse af 
positive fremskridt og tendenser inden for 
miljøbeskyttelse.

Ændringsforslag 30
Forslag til afgørelse

Bilag – punkt 75

Kommissionens forslag Ændringsforslag

75. Den private sektor bør også tilskyndes 
til at udnytte alle muligheder, der byder sig 
inden for EU's nye finansielle ramme, til at 
øge deres engagement i bestræbelserne på 
at nå miljø- og klimamålene, navnlig for så 
vidt angår miljøinnovationsaktiviteter og 
udbredelsen af ny teknologi, med særlig 
fokus på SMV. Offentlig-private initiativer 
på miljøinnovationsområdet bør fremmes 
under europæiske 
innovationspartnerskaber, f.eks. 
innovationspartnerskabet om vand. Den 
private sektor bør have lettere adgang til 
finansiering af investeringer i miljø, 
herunder navnlig i biodiversitet og 
klimaforandringer, via de nye rammer for 
innovative finansielle instrumenter.
Europæiske virksomheder bør tilskyndes 
yderligere til at offentliggøre 
miljøoplysninger som et led i deres 
regnskabsaflæggelse, ud over det krævede 
omfang i henhold til den aktuelle EU-
lovgivning.

75. Den private sektor bør også tilskyndes 
til at udnytte alle muligheder, der byder sig 
inden for EU's nye finansielle ramme, til at 
øge deres engagement i bestræbelserne på 
at nå miljø- og klimamålene, navnlig for så 
vidt angår miljøinnovationsaktiviteter og 
udbredelsen af ny teknologi, med særlig 
fokus på SMV. Offentlig-private initiativer 
på miljøinnovationsområdet bør fremmes 
under europæiske 
innovationspartnerskaber, f.eks. 
innovationspartnerskabet om vand og det 
europæiske innovationspartnerskab om 
landbrugets produktivitet og 
bæredygtighed, der er fastsat i 
reformforslagene til den fælles 
landbrugspolitik. Den private sektor bør 
have lettere adgang til finansiering af 
investeringer i miljø, herunder navnlig i 
biodiversitet, klimaforandringer og
jordbundsbeskyttelse, via de nye rammer 
for innovative finansielle instrumenter.
Europæiske virksomheder bør tilskyndes 
yderligere til at offentliggøre 
miljøoplysninger som et led i deres 
regnskabsaflæggelse, ud over det krævede 
omfang i henhold til den aktuelle EU-
lovgivning.
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Ændringsforslag 31
Forslag til afgørelse

Bilag – punkt 82 – afsnit 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Gradvis udfasning af miljøskadelig
støtte, øget brug af markedsbaserede 
instrumenter, herunder beskatning, 
fastlæggelse af priser og takster, og 
ekspanderende markeder for miljøvenlige 
varer og tjenester, under behørig 
hensyntagen til eventuelle negative 
samfundsmæssige virkninger.

a) En bedre forbindelse mellem 
landbrugsstøtte og levering af offentlige 
goder, øget brug af markedsbaserede 
instrumenter, herunder beskatning, 
fastlæggelse af priser og takster, og 
ekspanderende markeder for miljøvenlige 
varer og tjenester, under behørig 
hensyntagen til eventuelle negative 
samfundsmæssige virkninger.

Ændringsforslag 32
Forslag til afgørelse

Bilag – punkt 82 – afsnit 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) Udvikling og anvendelse af et system til 
indberetning og sporing af miljørelaterede 
udgifter i EU-budgettet, herunder navnlig 
vedrørende klimaforandringer og 
biodiversitet, inden 2014.

e) Udvikling og anvendelse af et system til 
vurdering, indberetning og sporing af 
miljørelaterede udgifter i EU-budgettet, 
herunder navnlig vedrørende 
klimaforandringer og biodiversitet, inden 
2014.

Ændringsforslag 33
Forslag til afgørelse

Bilag – punkt 83

Kommissionens forslag Ændringsforslag

83. Selv om integrationen af 
miljøbeskyttelse i andre EU-politikker og 
-aktiviteter har været et krav i traktaten 
siden 1997, viser den generelle 
miljøsituation i Europa, at de prisværdige 

83. Selv om integrationen af 
miljøbeskyttelse i andre EU-politikker og 
-aktiviteter har været et krav i traktaten 
siden 1997, viser den generelle 
miljøsituation i Europa, at de prisværdige 
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men få fremskridt på nogle områder ikke 
har været tilstrækkelige til at vende alle de 
negative tendenser. Virkeliggørelsen af 
mange af de prioriterede mål for dette 
program vil kræve en endnu mere effektiv 
integration af miljø- og klimahensyn i 
andre politikker, samt mere konsekvente 
og sammenhængende politiske tilgange, 
som indebærer flere samtidige fordele. Det 
burde hjælpe med at sikre, at svære 
kompromiser tackles på et tidligt tidspunkt 
i et forløb frem for i gennemførelsesfasen, 
og at uundgåelige konsekvenser kan 
afbødes mere effektivt. Direktivet om 
strategisk miljøvurdering og direktivet om 
vurdering af virkningerne på miljøet, er –
hvis de anvendes korrekt – effektive 
værktøjer til at sikre, at 
miljøbeskyttelseskrav integreres i planer,
programmer og projekter. Lokale og 
regionale myndigheder, som normalt er 
ansvarlige for beslutninger om 
arealanvendelse og anvendelse af 
havområder, har en særlig vigtig rolle at 
spille ved vurderingen af miljøvirkninger 
og i forbindelse med beskyttelse, bevaring 
og forbedring af naturkapitalen, også når 
det gælder om at oparbejde en større 
modstandskraft over for klimaforandringer 
og naturkatastrofer.

men få fremskridt på nogle områder ikke 
har været tilstrækkelige til at vende alle de 
negative tendenser. Virkeliggørelsen af 
mange af de prioriterede mål for dette 
program vil kræve en endnu mere effektiv 
integration af miljø- og klimahensyn i 
andre politikker, samt mere konsekvente,
sammenhængende og systemiske politiske 
tilgange, som indebærer flere samtidige 
fordele. Det burde hjælpe med at sikre, at 
svære kompromiser tackles på et tidligt 
tidspunkt i et forløb frem for i 
gennemførelsesfasen, og at uundgåelige 
konsekvenser kan afbødes mere effektivt. 
Direktivet om strategisk miljøvurdering og 
direktivet om vurdering af virkningerne på 
miljøet, er – hvis de anvendes korrekt –
effektive værktøjer til at sikre, at 
miljøbeskyttelseskrav integreres i planer, 
programmer og projekter. Lokale og 
regionale myndigheder, som normalt er 
ansvarlige for beslutninger om 
arealanvendelse og anvendelse af 
havområder, har en særlig vigtig rolle at 
spille ved vurderingen af miljøvirkninger 
og i forbindelse med beskyttelse, bevaring 
og forbedring af naturkapitalen, også når 
det gælder om at oparbejde en større 
modstandskraft over for klimaforandringer 
og naturkatastrofer.

Ændringsforslag 34
Forslag til afgørelse

Bilag – punkt 85

Kommissionens forslag Ændringsforslag

85. Dette program omfatter en række 
prioriterede mål for at fremme 
integrationen. I sine reformforslag for den 
fælles landbrugspolitik, den fælles 
fiskeripolitik, de transeuropæiske net 
(TEN) og samhørighedspolitikken har 
Kommissionen medtaget foranstaltninger, 
som yderligere skal støtte integration af 
miljø- og bæredygtighedshensyn. For at 

85. Dette program omfatter en række 
prioriterede mål for at fremme 
integrationen yderligere. I sine 
reformforslag for den fælles 
landbrugspolitik, den fælles fiskeripolitik, 
de transeuropæiske net (TEN) og 
samhørighedspolitikken har Kommissionen 
medtaget foranstaltninger, som yderligere 
skal støtte integration af miljø- og 



PE504.216v02-00 24/26 AD\930572DA.doc

DA

programmet kan blive en succes, bør disse 
politikker også bidrage til at nå 
miljørelaterede mål. Tilsvarende bør 
foranstaltninger, som først og fremmest har 
til formål at give miljømæssige 
forbedringer, udformes, så de også er til 
nytte for andre politikker, hvor det er 
muligt. F.eks. kan bestræbelser på at 
genoprette økosystemer målrettes, så de 
også gavner levesteder og arter og 
kuldioxidbinding, samtidig med at de 
forbedrer leveringen af økosystemtjenester, 
der er afgørende for mange økonomiske 
sektorer, f.eks. bestøvning eller 
vandrensning til landbruget og skabelse af 
grønne arbejdspladser.

bæredygtighedshensyn. For at programmet 
kan blive en succes bør disse politikker 
også fortsat bidrage til at nå 
miljørelaterede mål. Tilsvarende bør 
foranstaltninger, som først og fremmest har 
til formål at give miljømæssige 
forbedringer, udformes, så de også er til 
nytte for andre politikker, hvor det er 
muligt. F.eks. kan bestræbelser på at 
genoprette økosystemer målrettes, så de 
også gavner levesteder og arter og 
kuldioxidbinding, samtidig med at de 
forbedrer leveringen af økosystemtjenester, 
der er afgørende for mange økonomiske 
sektorer, f.eks. bestøvning eller 
vandrensning til landbruget og skabelse af 
grønne arbejdspladser.

Ændringsforslag 35
Forslag til afgørelse

Bilag – punkt 86 – afsnit 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Integration af miljø- og klimarelaterede 
betingelser og incitamenter i politiske 
initiativer, herunder undersøgelser og 
reformer af eksisterende politik samt nye 
initiativer på EU- og medlemsstatsniveau.

a) Yderligere integration af miljø- og 
klimarelaterede betingelser og incitamenter 
i politiske initiativer, herunder 
undersøgelser og reformer af eksisterende 
politik samt nye initiativer på EU- og 
medlemsstatsniveau.

Ændringsforslag 36
Forslag til afgørelse

Bilag – punkt 87

Kommissionens forslag Ændringsforslag

87. EU er tætbefolket, og i 2020 bor 80 % 
af EU's befolkning sandsynligvis i byer 
eller bynære områder. Livskvaliteten vil 
være direkte påvirket af bymiljøets tilstand. 
Miljøvirkningerne af byer spredes også 
langt ud over deres fysiske grænser, da de 
er stærkt afhængige af bynære områder og 

87. EU er tætbefolket, og i 2020 bor 80 % 
af EU's befolkning sandsynligvis i byer 
eller bynære områder. Livskvaliteten vil 
være direkte påvirket af bymiljøets tilstand. 
Miljøvirkningerne af byer spredes også 
langt ud over deres fysiske grænser, da de 
er stærkt afhængige af bynære områder og 
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landdistrikter for at dække efterspørgslen 
efter fødevarer, energi, plads og ressourcer, 
og til at modtage affald.

landdistrikter for at dække efterspørgslen 
efter fødevarer, energi, plads og ressourcer, 
og til at modtage affald. Der bør derfor 
lægges særlig vægt på fremme af 
landdistrikter og på jobskabelse i 
landdistrikter.

Ændringsforslag 37
Forslag til afgørelse

Bilag – punkt 89 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

89a. Unionens fødevaresikkerhedspolitik 
bør baseres på bæredygtigt landbrug og 
retfærdig handel. Klimaforandringerne 
lægger pres på naturressourcerne, især 
fordi der skal produceres tilstrækkelige 
mængder fødevarer til en voksende 
verdensbefolkning med skiftende 
forbrugsmønstre. Importen af protein fra 
tredjelande med en utilstrækkelig 
miljøbeskyttelse kunne reduceres ved at 
fremme proteinafgrøder i Unionen. 
Unionen er desuden forpligtet til at kræve 
bilaterale og multilaterale, passende og 
reguleringsmæssige 
miljøbeskyttelsesforanstaltninger i de 
berørte risikoområder.
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