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KORTFATTAD MOTIVERING

Att leva gott inom planetens gränser

Med följande lagförslag avser kommissionen att för perioden 2013–2020 införa det 
sjunde miljöhandlingsprogrammet i ordningen sedan det första år 1973. Eftersom det 
sjätte miljöhandlingsprogrammet skulle upphöra i juli 2012 uppmanade Europaparlamentet i 
sin resolution1 av den 20 april 2012 kommissionen att så snart som möjligt lägga fram ett 
efterföljande program för att möjliggöra en övergång till en hållbar framtid, säkerställa 
kontinuitet samt undvika eventuella luckor. I sin resolution uppmanade parlamentet 
kommissionen att grunda sitt kommande förslag på följande tre prioriteringsområden: 
genomförande och förstärkning av miljölagstiftning, integration av miljömål i all 
sektorspolitik och den internationella dimensionen av miljöskydd. 

I november 2012 presenterade kommissionen sitt utkast till ett beslut om ett allmänt 
miljöhandlingsprogram med titeln Att leva gott inom planetens gränser. Liksom tidigare 
program syftar det föreslagna sjunde miljöhandlingsprogrammet till att skapa en övergripande 
ram för de olika miljöåtgärder, färdplaner och lagar som kommissionen nyligen offentliggjort. 
Avsikten är att alla befintliga miljörelaterade mål för 2020 för de olika politikområdena ska 
tas med och undersökas i förhållande till varandra. Dessutom introducerar det aktuella 
förslaget till ett sjunde miljöhandlingsprogram ett långsiktigt perspektiv genom att 
tillhandahålla en vision för 2050. Syftet med det nya miljöhandlingsprogrammet är att öka 
miljöpolitikens bidrag till övergången till en resurseffektiv, koldioxidsnål ekonomi, där de 
naturliga råvarorna skyddas och stärks och invånarnas hälsa och välbefinnande tas till vara. 

I bilagan till utkastet beskriver kommissionen en samling av nio prioriterade mål som EU och 
dess medlemsstater ska uppnå, nämligen

1. att skydda, bevara och stärka unionens naturkapital,
2. att omvandla unionen till en resurseffektiv, grön, konkurrenskraftig och koldioxidsnål 

ekonomi,
3. att skydda unionens invånare mot miljöbelastningar och risker för hälsa och 

välbefinnande,
4. att få största möjliga fördelar av unionens miljölagstiftning,
5. att förbättra faktaunderlaget för miljöpolitiken,
6. att säkerställa investeringar för miljö- och klimatpolitik och få en korrekt prissättning,
7. att förbättra miljöintegrering och politiskt sammanhang,
8. att förbättra hållbarheten i unionens städer,
9. att öka unionens effektivitet i att möta regionala och globala miljöutmaningar.

Miljömässiga utmaningar för jordbrukssektorn

                                               
1 P7_TA-PROV(2012)0147: Europaparlamentets resolution av den 20 april 2012 om översynen av det 
sjätte miljöhandlingsprogrammet och fastställandet av prioriteringar för det sjunde miljöhandlingsprogrammet –
en bättre miljö för ett bättre liv (2011/2194(INI)).
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Jordbrukssektorn utsätts för betydande påtryckningar till följd av den ökade globala 
efterfrågan på livsmedel, begränsade tillgångar, behovet av åtgärder för att skydda miljön och 
de utmaningar för livsmedelsproduktionen som klimatförändringar innebär. 

Jordbruket bidrar avsevärt till utsläppen av växthusgaser men har precis som skogar en 
betydande potential att minska klimatförändringarna genom att ta upp och lagra koldioxid. 
Forskning och innovation kan också spela en central roll i begränsningen av och anpassningen 
till klimatförändringarna, exempelvis genom att minska utsläppen från jordbruket och 
förbättra grödornas motståndskraft mot effekterna av klimatförändringarna.

Resurseffektiv livsmedelsproduktion kommer att vara ett centralt inslag i hanteringen av 
befintliga och kommande utmaningar till följd av begränsade naturtillgångar. Enligt FN:s 
livsmedels- och jordbruksorganisation kommer världens befolkning att ha ökat med en 
tredjedel fram till 2050. I kombination med ändrade konsumtionsmönster kommer detta att 
leda till en ökning av efterfrågan på livsmedel med 70 %. Det är därför oerhört viktigt att det 
europeiska jordbruket når upp till bästa möjliga nivåer av hållbarhet och resurseffektivitet.

Det är också viktigt att komma ihåg att mängden livsmedel som går till spillo på global nivå 
har ökat med 50 % sedan 1974 och att det krävs brådskande åtgärder för att hantera 
livsmedelsslöseriet i livsmedelskedjan. 

Lagstiftningsförslagen för reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken syftar till att 
sammanlänka direktstöd med kollektiva nyttigheter och att öronmärka stöd från 
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling för miljöåtgärder inom jordbruket. Den 
avsedda effekten av detta är att främja miljövänliga jordbruksmetoder som diversifiering av 
grödor, skydd av permanent gräsmark och inrättande och skötsel av ekologiskt värdefulla 
jordbruks- och skogsområden. 

Unionen måste utveckla omfattande åtgärder mot klimatförändringar för att EU-jordbrukets 
motståndskraft och konkurrenskraft ska kunna upprätthållas, så att jordbruket även i framtiden 
kan tillhandahålla livsmedel och miljötjänster av hög kvalitet och bidra till en hållbar 
utveckling i EU:s landsbygdsområden. 

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa 
och livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt 
betänkande:

Ändringsförslag 1
Förslag till beslut

Bilaga – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Utsläppen av föroreningar till luft, vatten 
och mark har minskat betydligt under de 

2. Utsläppen av föroreningar till luft, vatten 
och mark har minskat under de senaste 
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senaste årtiondena, liksom växthusgaserna 
de senaste åren. EU:s kemikalielagstiftning 
har moderniserats och användningen av 
många giftiga och farliga ämnen som bly, 
kadmium och kvicksilver har begränsats i 
de produkter som finns i de flesta hushåll.
EU:s invånare kan glädjas åt en 
vattenkvalitet som är bland de bästa i 
världen, och över 18 % av EU:s yta och 
4 % av dess hav har avsatts som skyddade 
naturområden.

årtiondena, liksom växthusgaserna de 
senaste åren. EU:s kemikalielagstiftning 
har moderniserats och användningen av 
många giftiga och farliga ämnen som bly, 
kadmium och kvicksilver har begränsats i 
de produkter som finns i de flesta hushåll.
EU:s invånare kan glädjas åt en 
vattenkvalitet som är bland de bästa i 
världen, och över 18 % av EU:s yta och 
4 % av dess hav har avsatts som skyddade 
naturområden.

Ändringsförslag 2
Förslag till beslut

Bilaga – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Det finns dock många miljötrender inom 
EU som ger anledning till oro, inte minst 
på grund av att EU:s befintliga 
miljölagstiftning inte genomförs i 
tillräckligt hög grad. Endast 17 % av de 
arter och livsmiljöer som bedöms enligt 
habitatdirektivet har en god status, och 
försämringen och förlusten av 
naturkapital äventyrar försöken att nå 
målen för EU:s biologiska mångfald och 
klimatförändringar. Detta har höga 
följdkostnader som ännu inte har 
värderats korrekt i vårt ekonomiska och 
sociala system. 30 procent av EU:s yta är 
mycket fragmenterad, vilket påverkar den 
ekologiska konnektiviteten och därmed 
ekosystemens hälsa och deras förmåga att 
tillhandahålla ekosystemtjänster och 
lämpliga livsmiljöer för arter. Det har 
visserligen gjorts framsteg inom EU för att 
frikoppla tillväxten från utsläpp av 
växthusgaser och miljöpåverkan, men 
resursanvändningen i stort är fortfarande 
ohållbar och ineffektiv, och avfallet 
hanteras ännu inte på rätt sätt. Till följd av 
detta går EU:s företag miste om de 
betydande möjligheter som 
resurseffektivitet kan innebära i fråga om 

5. Det finns dock många miljötrender inom 
EU som ger anledning till oro, inte minst 
på grund av att EU:s befintliga 
miljölagstiftning inte genomförs i 
tillräckligt hög grad. Endast 17 % av de 
arter och livsmiljöer som bedöms enligt 
habitatdirektivet har en god status.
30 procent av EU:s yta är mycket 
fragmenterad, vilket påverkar den 
ekologiska konnektiviteten och därmed 
ekosystemens hälsa och deras förmåga att 
tillhandahålla ekosystemtjänster och 
lämpliga livsmiljöer för arter. Det har 
visserligen gjorts framsteg inom EU för att 
frikoppla tillväxten från utsläpp av 
växthusgaser och miljöpåverkan, men 
resursanvändningen i stort är fortfarande 
ohållbar och ineffektiv, och avfallet 
hanteras ännu inte på rätt sätt. Till följd av 
detta går EU:s företag miste om de 
betydande möjligheter som 
resurseffektivitet kan innebära i fråga om 
konkurrenskraft, kostnadsminskningar, 
förbättrad produktivitet och 
leveranstrygghet. Vattenkvaliteten och 
luftföroreningarna är fortfarande 
problematiska i många delar av Europa, 
och EU:s invånare utsätts fortfarande för 
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konkurrenskraft, kostnadsminskningar, 
förbättrad produktivitet och 
leveranstrygghet. Vattenkvaliteten och 
luftföroreningarna är fortfarande 
problematiska i många delar av Europa, 
och EU:s invånare utsätts fortfarande för 
farliga ämnen som kan skada deras hälsa 
och välbefinnande. Ohållbar 
markanvändning förstör bördiga jordar, 
vilket får följder för livsmedelstrygghet 
och målen om biologisk mångfald.
Markförstöringen fortgår i hög grad 
okontrollerat.

farliga ämnen som kan skada deras hälsa 
och välbefinnande. Ohållbar 
markanvändning förstör bördiga jordar, 
vilket får följder för livsmedelstrygghet 
och målen om biologisk mångfald.
Markförstöringen fortgår i hög grad 
okontrollerat.

Ändringsförslag 3
Förslag till beslut

Bilaga – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. För att vi ska kunna leva väl i framtiden 
bör omedelbara, samlade åtgärder vidtas nu 
för att förbättra ekologisk resiliens och 
maximera de fördelar som miljöpolitiken 
kan ge ekonomi och samhälle inom 
planetens ekologiska gränser. Programmet 
speglar EU:s åtaganden att omvandlas till 
en inkluderande grön ekonomi som säkrar 
tillväxt och utveckling, bevarar människors 
hälsa och välbefinnande, ger anständiga 
arbetstillfällen, minskar ojämlikheterna och 
investerar i och bevarar naturkapitalet.

9. För att vi ska kunna leva väl i framtiden 
bör omedelbara, samlade åtgärder vidtas nu 
för att förbättra ekologisk resiliens och 
maximera de fördelar som miljöpolitiken 
kan ge ekonomi och samhälle inom 
planetens ekologiska gränser. Programmet 
speglar EU:s åtaganden som en global 
partner att på internationell nivå verka för 
att unionen omvandlas till en inkluderande 
grön ekonomi som säkrar tillväxt och 
utveckling, bevarar människors hälsa och 
välbefinnande samt livsmedelskvaliteten 
(ur hälsomässig, näringsmässig och 
organoleptisk synpunkt), ger anständiga 
arbetstillfällen, minskar ojämlikheterna och 
investerar i och bevarar naturkapitalet.

Ändringsförslag 4
Förslag till beslut

Bilaga – punkt 11
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

11. Denna omvandling förutsätter att 
miljöfrågorna integreras helt i andra 
politikområden, som energi, transporter, 
jordbruk, fiske, ekonomi och industri, 
forskning och innovation, sysselsättning 
och socialpolitik, för att få ett 
sammanhängande synsätt. Åtgärder inom 
EU bör också kompletteras med utökade 
globala åtgärder och samarbete med 
grannländer för att ta itu med gemensamma 
utmaningar.

11. Denna omvandling förutsätter att 
miljöfrågorna integreras helt i andra 
politikområden, som energi, transporter, 
jordbruk, fiske, internationell handel,
ekonomi och industri, forskning och 
innovation, sysselsättning, socialpolitik 
och skattepolitik (miljörelaterade intäkter)
för att få ett sammanhängande synsätt.
Åtgärder inom EU bör också kompletteras 
med utökade globala åtgärder och 
samarbete med grannländer för att ta itu 
med gemensamma utmaningar.

Ändringsförslag 5
Förslag till beslut

Bilaga – punkt 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

16. EU:s ekonomiska välstånd och 
välbefinnande vilar på dess naturkapital, 
vilket innefattar ekosystemen som 
tillhandahåller viktiga varor och tjänster 
såsom bördig jord och mångfunktionella 
skogar, produktiva marker och hav, 
sötvatten, ren luft, pollinering, 
översvämningsskydd, klimatreglering och 
skydd mot naturkatastrofer. En betydande 
del av EU:s lagstiftning syftar till att 
skydda, bevara och stärka naturkapitalet, 
till exempel ramdirektivet för vatten, 
ramdirektivet om en marin strategi, 
ramdirektivet för luftkvalitet och relaterade 
direktiv samt habitat- och fågeldirektiven.
Lagstiftningen för hantering av 
klimatförändringar, kemikalier, 
industriutsläpp och avfall bidrar också till 
att minska påfrestningarna på den 
biologiska mångfalden, inbegripet 
ekosystemen, arterna och livsmiljöerna.

16. EU:s ekonomiska välstånd och 
välbefinnande vilar på dess naturkapital, 
vilket innefattar naturliga ekosystem och 
jordbruksekosystem som tillhandahåller 
viktiga varor och tjänster såsom bördig 
jord och mångfunktionella skogar,
mångfunktionella, produktiva marker i 
samtliga regioner samt hav, sötvatten, ren 
luft, pollinering, översvämningsskydd, 
klimatreglering och skydd mot 
naturkatastrofer. En betydande del av EU:s 
lagstiftning syftar till att skydda, bevara 
och stärka naturkapitalet, till exempel 
ramdirektivet för vatten, ramdirektivet om 
en marin strategi, ramdirektivet för 
luftkvalitet och relaterade direktiv samt 
habitat- och fågeldirektiven. Lagstiftningen 
för hantering av klimatförändringar, 
kemikalier, industriutsläpp och avfall 
bidrar också till att minska påfrestningarna 
på den biologiska mångfalden, inbegripet 
ekosystemen, arterna och livsmiljöerna.



PE504.216v02-00 8/26 AD\930572SV.doc

SV

Ändringsförslag 6

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

18. Trots att det redan har gjorts stora 
ansträngningar verkar det som om kravet i 
ramdirektivet för vatten att uppnå ”god 
ekologisk status” till 2015 endast kommer 
att uppfyllas för omkring 53 % av EU:s 
ytvatten. Det finns också risk för att målet i 
ramdirektivet om en marin strategi att 
uppnå ”god miljöstatus” till 2020 inte kan 
klaras, bland annat på grund av fortsatt 
överfiske och marint avfall i Europas hav.
EU:s politik mot luftföroreningar och 
industriutsläpp har visserligen bidragit till 
att minska många typer av föroreningar, 
men ekosystemen lider fortsatt av alltför 
stor kvävedeposition och ozonförorening i 
kombination med utsläpp från transporter,
intensivt jordbruk och kraftproduktion.

18. Trots att det redan har gjorts stora 
ansträngningar verkar det som om kravet i 
ramdirektivet för vatten att uppnå ”god 
ekologisk status” till 2015 endast kommer 
att uppfyllas för omkring 53 % av EU:s 
ytvatten. Det finns också risk för att målet i 
ramdirektivet om en marin strategi att 
uppnå ”god miljöstatus” till 2020 inte kan 
klaras, bland annat på grund av fortsatt 
överfiske och marint avfall i Europas hav.
EU:s politik mot luftföroreningar och 
industriutsläpp har visserligen bidragit till 
att minska många typer av föroreningar, 
men ekosystemen lider fortsatt av alltför 
stor kvävedeposition och ozonförorening i 
kombination med utsläpp från transporter,
ohållbara jordbruksmetoder och 
kraftproduktion.

Ändringsförslag 7

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

19. Att skydda, bevara och stärka EU:s 
naturkapital förutsätter därför också att 
problemen åtgärdas vid källan, bland annat 
genom att målen för naturkapitalet bättre 
integreras i andra politikområden, och 
genom att man ser till att politikområdena 
hänger ihop och ger fördelar som stöder 
varandra. Miljökomponenterna i
kommissionens reformförslag, särskilt i 
fråga om jordbruks-, fiskeri- och 

19. Att skydda, bevara och stärka EU:s 
naturkapital förutsätter därför också att 
problemen åtgärdas vid källan, bland annat 
genom att målen för naturkapitalet bättre 
integreras i andra politikområden, och 
genom att man ser till att politikområdena 
hänger ihop och ger fördelar som stöder 
varandra. Miljökomponenterna i
reformförslaget, särskilt i fråga om 
jordbruks-, fiskeri- och 
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sammanhållningspolitiken, med stöd av
miljöanpassningsförslagen för EU:s budget 
enligt den fleråriga budgetramen för 
2014-2020 är utformade för att stödja 
dessa mål. Akvatiska ekosystem i 
landsbygd bör till exempel få nytta av att
jordbruksstöden kopplas till 
överensstämmelse med relevanta krav i
ramdirektivet för vatten på det sätt som 
anges i kommissionens förslag till 
reformen av den gemensamma 
jordbrukspolitiken. En miljöanpassning av 
den gemensamma jordbrukspolitiken 
främjar också miljövänliga 
jordbruksmetoder som diversifiering av 
grödor, skydd av permanent gräsmark, 
och inrättande och skötsel av ekologiskt 
värdefulla jordbruks- och skogsområden.

sammanhållningspolitiken, ingår även i
miljöanpassningsförslagen för EU:s budget 
enligt den fleråriga budgetramen för 
2014-2020, vilken således bör omfatta 
tillräckliga anslag för att införa sådana 
komponenter. Akvatiska ekosystem på 
landsbygden bör få nytta av att 
ramdirektivet för vatten slutligen 
genomförs, när detta direktiv har 
genomförts på ett likartat sätt i samtliga 
medlemsstater, på det sätt som anges i 
kommissionens förslag till reformen av den 
gemensamma jordbrukspolitiken. En
ytterligare miljöanpassning av den 
gemensamma jordbrukspolitiken främjar 
också miljövänliga jordbruksmetoder inom 
ramen för direktstödet och program för 
landsbygdsutveckling. En viktig del av ett 
hållbart jordbruk är en förvaltning som 
tar ansvar för framtida generationer och 
som samtidigt är resurssnål och 
produktiv.

Ändringsförslag 8
Förslag till beslut

Bilaga – punkt 19a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

19a. Jordbruket inom unionen har i 
årtionden bidragit till bevarandet av 
livsmiljöer och ett mångsidigt 
kulturlandskap. Det europeiska jord- och 
skogsbruket har under de senaste 
årtiondena fått till stånd avsevärda 
förbättringar gällande alla miljötyper och 
utsläpp av ämnen av relevans för 
jordbruket, bland annat tack vare en 
effektiv produktion.

Ändringsförslag 9
Förslag till beslut

Bilaga – punkt 22
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

22. Markförstöring, 
landskapsfragmentering och ohållbar 
markanvändning inom EU äventyrar flera 
viktiga ekosystemtjänster, hotar den 
biologiska mångfalden och ökar Europas 
sårbarhet för klimatförändringar och 
naturkatastrofer. Det driver också på 
jordförsämringen. Över 25 % av EU:s yta 
påverkas av vattenerosion som försämrar 
markens funktion och påverkar sötvattnets 
kvalitet. Markförorening och hårdgörning 
av mark är också kvarstående problem. 
Över en halv miljon platser runt om i EU 
tros vara förorenade och tills de har 
kartlagts och bedömts fortsätter de att 
utgöra allvarliga miljö- och hälsorisker. 
Varje år tas över 1 000 km² mark i anspråk 
för bostäder, industrier, transporter eller 
rekreationssyften. Dessa långsiktiga 
förändringar är svåra eller dyra att vända 
och innebär nästan alltid kompromisser 
mellan sociala, ekonomiska och 
miljömässiga behov. Medlemsstaternas 
planeringsbeslut om markanvändning bör 
fattas på ett mer hållbart sätt.

22. Markförstöring, 
landskapsfragmentering och ohållbar 
markanvändning inom EU äventyrar flera 
viktiga ekosystemtjänster, hotar den 
biologiska mångfalden och ökar Europas 
sårbarhet för klimatförändringar och 
naturkatastrofer. Det driver också på 
jordförsämringen. Över 25 % av EU:s yta 
påverkas av vattenerosion som försämrar 
markens funktion och påverkar sötvattnets 
kvalitet. Markförorening och hårdgörning 
av mark är också kvarstående problem. 
Över en halv miljon platser runt om i EU 
tros vara förorenade och tills de har 
kartlagts och bedömts fortsätter de att 
utgöra allvarliga miljö- och hälsorisker. 
Varje år tas över 1 000 km² mark i anspråk 
för bostäder, industrier, transporter eller 
rekreationssyften. Dessa långsiktiga 
förändringar är svåra eller dyra att vända 
och innebär nästan alltid kompromisser 
mellan sociala, ekonomiska och 
miljömässiga behov. Medlemsstaternas 
planeringsbeslut om markanvändning bör 
fattas på ett mer hållbart sätt. För att 
åtgärda det allvarliga problemet med 
hårdgörning av mark bör 
EU-medlemsstaterna uppmanas att vidta 
åtgärder för att minska 
markanvändningen och bevara 
jordbruksmark för att främja produktion 
av livsmedel, foder och förnybart 
råmaterial.

Ändringsförslag 10

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 22a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

22a. Jordbruk och skogsbruk upptar 
tillsammans 78 % av unionens landyta. 
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Jordbruk och skogsbruk fortsätter därför 
att spela en central roll för bevarandet av 
naturresurser och kulturlandskap som en 
förutsättning för annan mänsklig 
verksamhet i landsbygdsområden. 
Beskogning spelar en viktig roll i 
bevarandet av marken och i anpassningen 
till och begränsningen av 
klimatförändringarna, samtidigt som 
hållbart jordbruk kan bidra till bättre 
markvård. Samtidigt bör tonvikt läggas 
vid integrerade och innovativa 
jordbruksmetoder, såsom precisionsteknik 
och miljömässiga tillvägagångssätt, och 
särskild uppmärksamhet bör ägnas åt att 
öka dels jordens bördighet med icke-
kemiska gödningsmedel, dels den hållbara 
avkastningen. 

Ändringsförslag 11
Förslag till beslut

Bilaga – punkt 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

23. För att minska de största mänskliga 
belastningarna på mark, jord och andra 
ekosystem i Europa kommer det att vidtas 
åtgärder för att garantera att tillräcklig 
hänsyn tas till miljön samt till sociala och 
ekonomiska effekter i besluten om 
markanvändning på alla relevanta nivåer. I 
rapporten från Rio+20 efterlystes en värld 
utan nettoförstöring av mark. EU och 
medlemsstaterna bör reflektera över hur
ett sådant åtagande bäst drivs igenom inom
deras respektive kompetensområden och 
hur frågor om markkvalitet ska hanteras 
inom ramen för bindande lagstiftning.
Det kommer också att fastslås mål för 
hållbar markanvändning och jordar.

23. För att minska de största mänskliga 
belastningarna på mark, jord och andra 
ekosystem i Europa kommer det att vidtas 
åtgärder på nationell nivå för att garantera 
att tillräcklig hänsyn tas till miljön samt till 
sociala och ekonomiska effekter i besluten 
om markanvändning på alla relevanta 
nivåer. I rapporten från Rio+20 efterlystes 
en värld utan nettoförstöring av mark. Ett 
sådant åtagande kan bäst drivas igenom 
inom en EU-medlemsstat.

Frågor om markkvalitet hanteras, med 
beaktande av subsidiaritetsprincipen, bäst 
på medlemsstatsnivå inom ramen för 
bindande lagstiftning. Det kommer också 



PE504.216v02-00 12/26 AD\930572SV.doc

SV

att fastslås mål för hållbar 
markanvändning och jordkvalitet.

Ändringsförslag 12
Förslag till beslut

Bilaga – punkt 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

24. Utsläpp av kväve och fosfor i EU:s 
miljö har visserligen minskat avsevärt de 
senaste 20 åren, men utsläppen av 
näringsämnen fortsätter att påverka luft-
och vattenkvalitet, har negativa effekter på 
ekosystem och orsakar betydande problem 
för människors hälsa. Särskilt utsläpp av 
ammoniak från ineffektiv gödselhantering 
och otillräcklig avloppsvattenrening måste
åtgärdas snarast för att kraftigt minska 
utsläppen av näringsämnen. Det krävs 
också ytterligare ansträngningar för att 
hantera näringsämnenas kretslopp på ett 
mer kostnadseffektivt och resurseffektivt 
sätt och förbättra gödselanvändningens 
effektivitet. Att åtgärda dessa utmaningar 
kräver att EU:s miljölagstiftning 
genomförs bättre, att normer skärps om så 
behövs och att näringsämnenas kretslopp 
förvaltas som en del av en helhetssyn som 
integrerar och knyter an till befintlig EU-
politik som syftar till att bekämpa för höga 
utsläpp av näringsämnen och övergödning.

24. Utsläpp av kväve och fosfor i EU:s 
miljö har visserligen minskat avsevärt de 
senaste 20 åren, men de stora utsläppen av 
näringsämnen fortsätter att påverka luft-
och vattenkvalitet, har negativa effekter på 
ekosystem och orsakar betydande problem 
för människors hälsa. Särskilt utsläpp av 
ammoniak som uppstår till följd av 
naturliga processer (från gödselhantering 
och avloppsvattenrening) måste åtgärdas 
för att kraftigt minska utsläppen av 
näringsämnen. Det krävs också ytterligare 
ansträngningar för att hantera 
näringsämnenas kretslopp på ett mer 
kostnadseffektivt och resurseffektivt sätt 
och förbättra gödselanvändningens 
effektivitet, liksom för att skapa ett 
hållbart näringskretslopp mellan 
landsbygds- och stadsområden. Att 
åtgärda dessa utmaningar kräver
investeringar i forskning, att EU:s 
miljölagstiftning genomförs bättre, att 
normer justeras om så behövs och att 
näringsämnenas kretslopp förvaltas som en 
del av en helhetssyn som integrerar och
knyter an till befintlig EU-politik, t.ex. 
Horisont 2020, som syftar till att bekämpa 
för höga utsläpp av näringsämnen och 
övergödning.

Ändringsförslag 13
Förslag till beslut

Bilaga – punkt 26 – stycke 1 – led e
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Marken förvaltas hållbart inom EU, 
jordarna har ett tillfredsställande skydd och
saneringen av förorenade platser är på god 
väg.

(e) Marken förvaltas hållbart inom EU, 
jordarna i medlemsstaterna har ett 
tillfredsställande skydd och
medlemsstaternas sanering av förorenade 
platser är på god väg.

Ändringsförslag 14
Förslag till beslut

Bilaga – punkt 26 – stycke 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) Skogar och de tjänster de ger är 
skyddade och deras motståndskraft mot 
klimatförändringar och bränder är 
förbättrad.

(g) Skogar och den mängd olika tjänster de 
ger är skyddade och förvaltas på ett 
hållbart sätt, och deras motståndskraft mot 
klimatförändringar och bränder är 
förbättrad, eftersom skogar är en viktig 
förnybar råvarukälla.

Ändringsförslag 15
Förslag till beslut

Bilaga – punkt 26 – stycke 1 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ga) En hög nivå av pollinering bibehålls 
och åtgärder vidtas för att stödja bihälsan 
och för att främja och, vid behov, vidta 
riskreducerande åtgärder för att 
komplettera användningen av 
växtskyddsmedel som efter en 
vetenskaplig riskbedömning visat sig 
påverka bisamhällen negativt.

Ändringsförslag 16
Förslag till beslut

Bilaga – punkt 26 – stycke 2 – led aa (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Kompletterande åtgärder har 
vidtagits för att skydda, främja och stödja 
de jordbrukssektorer som har visat sig 
bidra till den biologiska mångfalden, 
framför allt biodlingssektorn.

Ändringsförslag 17
Förslag till beslut

Bilaga – punkt 26 – stycke 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Ökade ansträngningar för att minska 
jorderosionen och öka markens innehåll av 
organiskt material, sanera förorenade 
platser och bättre integrera olika aspekter 
av markanvändning i samordnade 
beslutsprocesser som omfattar alla 
politiska nivåer, med stöd av fastställda 
mål för jord och mark som en resurs samt 
planeringsmål för mark.

(e) Ökade ansträngningar på nationell nivå
för att minska jorderosionen och öka 
markens innehåll av organiskt material,
bland annat genom att bevara och utöka 
beprövade miljöåtgärder inom jordbruket 
inom ramen för den gemensamma 
jordbrukspolitikens landsbygdsutveckling,
sanera förorenade platser och bättre 
integrera olika aspekter av 
markanvändning i samordnade 
beslutsprocesser som omfattar alla 
politiska nivåer, med stöd av fastställda 
mål för jord och mark som en resurs samt 
planeringsmål för mark. Ökade 
ansträngningar på nationell nivå för att 
minska markanvändningen och för att 
bevara jordbruksmark för att främja 
produktion av livsmedel, foder och 
förnybart råmaterial.

Ändringsförslag 18
Förslag till beslut

Bilaga – punkt 26 – stycke 2 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) Utarbetande och genomförande av en 
ny skogsbruksstrategi för EU för att 
hantera de många behov och fördelar som 

utgår
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är knutna till skog och bidra till ett mer 
strategiskt tillvägagångssätt för att skydda 
och stärka skog.

Ändringsförslag 19

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

28. Det krävs innovationer för att förbättra 
resurseffektiviteten i hela ekonomin, för att 
kunna stärka konkurrenskraften vid 
stigande råvarupriser, resursknapphet och 
leveransbegränsningar. Näringslivet är den 
främsta drivkraften bakom innovationer, 
även inom miljöområdet. Marknaden 
kommer dock inte att leverera dessa 
innovationer av egen kraft. Det krävs 
politisk handling på unionsnivå och 
medlemsstatsnivå för att ge de rätta 
förutsättningarna för miljöinnovation och 
stimulera framväxten av hållbara företag 
och tekniska lösningar på miljöproblem.

28. Det krävs forskning och innovation för 
att förbättra resurseffektiviteten i hela 
ekonomin, för att kunna stärka 
konkurrenskraften vid stigande 
råvarupriser, resursknapphet och 
leveransbegränsningar. Det finns ett behov 
av innovation vad gäller 
energiförbrukningen hos 
jordbruksmaskiner för att öka 
energieffektiviteten och minska 
koldioxidutsläppen, samt ett behov av 
incitament till modernisering av gårdar så 
att det kan införas nyskapande metoder 
och teknologi. Näringslivet är den främsta 
drivkraften bakom innovationer, även inom 
miljöområdet. Marknaden kommer dock 
inte att leverera dessa innovationer av egen 
kraft. Det krävs politisk handling på 
unionsnivå och medlemsstatsnivå för att ge 
de rätta förutsättningarna för 
miljöinnovation och stimulera framväxten 
av hållbara företag och tekniska lösningar 
på miljöproblem.

Ändringsförslag 20
Förslag till beslut

Bilaga – punkt 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

30. Det är nödvändigt att EU:s energi- och 
klimatpaket genomförs fullt ut för att nå de 

30. Det är nödvändigt att EU:s energi- och 
klimatpaket genomförs fullt ut för att nå de 
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milstolpar som satts upp för 2020 och för 
att skapa ett konkurrenskraftigt, 
utsläppssnålt samhälle till 2050. EU är 
visserligen på god väg att minska sina 
utsläpp av växthusgaser med 20 % under 
1990 års nivåer till 2020, men för att nå 
energieffektivitetsmålet på 20 % kommer 
att det krävas att effektiviseringen går i 
betydligt snabbare takt. Detta är också 
viktigt mot bakgrund av att efterfrågan på 
energi fortsätter att öka och att det finns en 
konflikt mellan användningen av mark till 
livsmedel och till bioenergi. Det nya 
energieffektivitetsdirektivet väntas ge ett 
viktigt bidrag i detta avseende.

milstolpar som satts upp för 2020 och för 
att skapa ett konkurrenskraftigt, 
utsläppssnålt samhälle till 2050. EU är 
visserligen på god väg att minska sina 
utsläpp av växthusgaser med 20 % under 
1990 års nivåer till 2020, men för att nå 
energieffektivitetsmålet på 20 % kommer 
det att krävas att effektiviseringen går i 
betydligt snabbare takt. Detta är också 
viktigt mot bakgrund av att efterfrågan på 
energi fortsätter att öka. Det nya 
energieffektivitetsdirektivet väntas ge ett 
viktigt bidrag i detta avseende.

Ändringsförslag 21
Förslag till beslut

Bilaga – punkt 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

32. Om industrin börjar använda bästa 
tillgängliga teknik enligt direktivet om 
industriutsläpp kommer det att ge bättre 
användningsmönster för resurser och 
minskade utsläpp för över 50 000 stora 
industrianläggningar inom EU, och därmed 
utgöra ett viktigt bidrag för att stimulera 
utvecklingen av ny teknik, göra ekonomin 
grönare och minska industrins kostnader på 
lång sikt.

32. Om industrin börjar använda bästa 
tillgängliga teknik enligt direktivet om 
industriutsläpp kommer det att ge bättre 
användningsmönster för resurser och 
minskade utsläpp för över 50 000 stora 
industrianläggningar inom EU, och därmed 
utgöra ett viktigt bidrag för att stimulera 
utvecklingen av ny teknik, göra ekonomin 
grönare och minska industrins kostnader på 
lång sikt. Samtidigt kan 
forskningsframsteg och införandet av 
korta leveranskedjor och lokala 
marknader för jordbruksprodukter 
avsevärt minska koldioxidutsläppen från 
livsmedelstransporter. Kortare vägar ger 
färskare och mer hälsosamma livsmedel.

Ändringsförslag 22
Förslag till beslut

Bilaga – punkt 35
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

35. I syfte att upprätta en handlingsram för 
att förbättra andra 
resurseffektivitetsaspekter än 
växthusgasutsläpp och energi, kommer det 
att fastställas mål för att minska 
konsumtionens totala miljöpåverkan, 
särskilt inom för livsmedels-, bostads- och 
transportsektorerna. Sammantaget svarar 
de för nära 80 % av konsumtionens 
miljöpåverkan. I rapporten från Rio+20 
erkändes att det fanns ett behov av att 
kraftigt minska svinn och slöseri efter 
skörd och under hela leveranskedjan för 
livsmedel.

35. I syfte att upprätta en handlingsram för 
att förbättra andra 
resurseffektivitetsaspekter än 
växthusgasutsläpp och energi, kommer det 
att fastställas mål för att minska 
konsumtionens totala miljöpåverkan, 
särskilt inom livsmedelssektorn genom en 
minskning av slöseriet, bostadssektorn 
och transportsektorn. Sammantaget svarar 
de för nära 80 % av konsumtionens 
miljöpåverkan. I rapporten från Rio+20 
erkändes att det fanns ett behov av att 
kraftigt minska svinn och slöseri efter 
skörd och under hela leveranskedjan för 
livsmedel. Detta mål kan uppnås genom 
en bättre uppskattning av livsmedel, en 
regional marknadsföring och förbättrad 
logistik, transport, lagring och 
förpackning. Alla aktörer längs med 
livsmedelskedjan, inklusive handeln och 
konsumenterna, har en roll att spela. Till 
detta mål hör även en målinriktad 
konsumentupplysning och 
konsumentinformation.

Ändringsförslag 23
Förslag till beslut

Bilaga – punkt 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

39. Resurseffektiviteten inom 
vattensektorn kommer också att åtgärdas, 
eftersom den är en prioritet för att bidra till 
god vattenkvalitet. Trots att torka och 
vattenbrist drabbar allt fler delar av Europa 
beräknas 20–40 % av Europas tillgängliga 
vatten fortfarande slösas bort, till exempel 
genom läckor i vattenledningar. Enligt 
tillgängliga modeller finns det fortfarande 
stort utrymme för att förbättra 
vattenhushållningen inom EU. Stigande 

39. Resurseffektiviteten inom 
vattensektorn kommer också att åtgärdas, 
eftersom den är en prioritet för att bidra till 
god vattenkvalitet. Trots att torka och 
vattenbrist drabbar allt fler delar av Europa 
beräknas 20–40 % av Europas tillgängliga 
vatten fortfarande slösas bort, till exempel 
genom läckor i vattenledningar. Enligt 
tillgängliga modeller finns det fortfarande 
stort utrymme för att förbättra 
vattenhushållningen inom EU. Stigande 
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efterfrågan och klimatförändringarnas 
effekter väntas dessutom öka belastningen 
på Europas vattenresurser betydligt. Mot 
bakgrund av detta bör unionen och 
medlemsstaterna vidta åtgärder för att se 
till att vattenförbrukningen inte överstiger 
gränserna för tillgängliga förnybara 
vattenresurser till 2020, bland annat genom 
att förbättra vattenhushållningen med hjälp 
av marknadsmekanismer, exempelvis 
vattenpriser som motsvarar vattnets 
verkliga värde. Framstegen kommer att 
underlättas av en växande demonstration 
och användning av innovativ teknik, 
innovativa system och affärsmodeller som 
bygger på den strategiska 
genomförandeplanen för det europeiska 
innovationspartnerskapet om vatten.

efterfrågan och klimatförändringarnas 
effekter väntas dessutom öka belastningen 
på Europas vattenresurser betydligt. Mot 
bakgrund av detta bör unionen och 
medlemsstaterna vidta åtgärder för att se 
till att vattenförbrukningen inte överstiger 
gränserna för tillgängliga förnybara 
vattenresurser till 2020, bland annat genom 
att förbättra vattenhushållningen med hjälp 
av marknadsmekanismer, exempelvis 
vattenpriser som motsvarar vattnets 
verkliga värde. Framstegen kommer att 
underlättas av en växande demonstration 
och användning av innovativ teknik, 
innovativa system och affärsmodeller som 
bygger på den strategiska 
genomförandeplanen för det europeiska 
innovationspartnerskapet om vatten och på 
det europeiska innovationspartnerskapet 
för produktivitet och hållbarhet inom 
jordbruket som föreskrivs i den andra 
pelaren i reformen av den gemensamma 
jordbrukspolitiken.

Ändringsförslag 24

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 41 – stycke 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Främjande av offentliga och privata 
forsknings- och innovationsinsatser som 
krävs för att ta i bruk innovativ teknik, 
innovativa system och affärsmodeller som 
snabbar på och sänker kostnaderna för 
övergången till en utsläppssnål, 
resurseffektiv ekonomi.

(c) Främjande av offentliga och privata 
forsknings- och innovationsinsatser som 
krävs för att ta i bruk innovativ teknik, 
innovativa system och affärsmodeller som 
snabbar på och sänker kostnaderna för 
övergången till en utsläppssnål, 
resurseffektiv ekonomi och bidrar till 
minskningen av mängden livsmedel som 
går till spillo i livsmedelskedjan med 50 % 
till 2025.



AD\930572SV.doc 19/26 PE504.216v02-00

SV

Ändringsförslag 25
Förslag till beslut

Bilaga – punkt 50

Kommissionens förslag Ändringsförslag

50. Klimatförändringarna kommer 
ytterligare att förvärra miljöproblemen 
genom att orsaka långvariga torrperioder 
och värmeböljor, stormar och 
skogsbränder, och nya eller mer elakartade 
former av sjukdomar på människor, djur 
eller växter. Särskilda åtgärder bör vidtas 
för att garantera att EU har tillräcklig 
beredskap för att möta de påfrestningar och 
förändringar som blir följden av 
klimatförändringarna, och stärker sin 
miljömässiga, ekonomiska och 
samhälleliga motståndskraft. Eftersom 
många sektorer är och kommer att vara allt 
mer utsatta för effekterna av 
klimatförändringar måste klimatanpassning 
och katastrofriskhantering integreras 
ytterligare i EU:s politikområden.

50. Klimatförändringarna kommer 
ytterligare att förvärra miljöproblemen 
genom att orsaka långvariga torrperioder 
och värmeböljor, stormar och 
skogsbränder, och nya eller mer elakartade 
former av sjukdomar på människor, djur 
eller växter. Särskilda åtgärder bör vidtas 
för att garantera att EU har tillräcklig 
beredskap för att möta de påfrestningar och 
förändringar som blir följden av 
klimatförändringarna, och stärker sin 
miljömässiga, ekonomiska och 
samhälleliga motståndskraft. Eftersom 
många sektorer är och kommer att vara allt 
mer utsatta för effekterna av 
klimatförändringar måste klimatanpassning 
och katastrofriskhantering integreras 
ytterligare i EU:s politikområden. 
Samtidigt är det viktigt att förse de företag 
inom sektorn som är hårdast drabbade, 
såsom jordbrukarna, med omfattande 
information om de klimatrisker som följer 
av dåliga metoder, liksom om möjliga 
anpassningsåtgärder.

Ändringsförslag 26
Förslag till beslut

Bilaga – punkt 62

Kommissionens förslag Ändringsförslag

62. För att hjälpa medlemsstaterna att 
stärka efterlevnaden kommer 
kommissionen att fortsätta ta sitt ansvar, 
genom att se till att lagstiftningen är 
ändamålsenlig och speglar de senaste 
vetenskapliga rönen. I allmänhet kommer 
rättsliga bestämmelser som är tillräckligt 
klara och tydliga att utfärdas i form av 
förordningar som har direkta, mätbara 

62. För att hjälpa medlemsstaterna att 
stärka efterlevnaden kommer 
kommissionen att fortsätta ta sitt ansvar, 
genom att se till att lagstiftningen är
proportionerlig, ändamålsenlig och speglar 
de senaste vetenskapliga rönen. I allmänhet 
kommer rättsliga bestämmelser som är 
tillräckligt klara och tydliga att utfärdas i 
form av förordningar som har direkta, 
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effekter och leder till färre inkonsekvenser 
vid genomförandet. Kommissionen 
kommer att öka sin användning av 
resultattavlor och andra metoder för att 
offentligt registrera medlemsstaternas 
framsteg med att genomföra specifika 
rättsakter.

mätbara effekter och leder till färre 
inkonsekvenser vid genomförandet.
Kommissionen kommer att öka sin
information om och användning av 
resultattavlor och andra metoder för att 
offentligt registrera medlemsstaternas 
framsteg med att genomföra specifika 
rättsakter och se till att allmänheten är 
informerad om positiva trender i fråga om 
miljöskyddet.

Ändringsförslag 27
Förslag till beslut

Bilaga – punkt 63 – stycke 2 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) Samarbetsstrategier inom miljö- och 
naturskyddet mellan de olika aktörerna 
samt ökat utbyte om bästa praxis.

Ändringsförslag 28
Förslag till beslut

Bilaga – punkt 63 – stycke 2 – led eb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(eb) Regelbunden översyn av gällande rätt 
för att säkerställa att åtgärder inom 
miljölagstiftningen är proportionella, 
genomförbara och målinriktade.

Ändringsförslag 29
Förslag till beslut

Bilaga – punkt 71 – stycke 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Kommunikation och spridande av 
positiva framsteg och trender i fråga om 
miljöskyddet.
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Ändringsförslag 30
Förslag till beslut

Bilaga – punkt 75

Kommissionens förslag Ändringsförslag

75. Den privata sektorn bör också 
uppmuntras att ta till vara de möjligheter 
som EU:s nya budgetram ger att öka 
engagemanget för att nå miljö- och 
klimatmål, särskilt i fråga om 
miljöinnovationer och införande av ny 
teknik, med särskild inriktning på små och 
medelstora företag. Offentlig-privata 
initiativ för miljöinnovation bör främjas 
inom ramen för europeiska 
innovationspartnerskap, som det 
europeiska innovationspartnerskapet om 
vatten. Genom den nya lagstiftningen för 
innovativa finansieringsinstrument bör det 
bli lättare för den privata sektorn att få 
tillgång till finansiering för 
miljöinvesteringar, främst vad gäller 
biologisk mångfald och klimat. Företag 
inom EU bör uppmuntras ytterligare att 
redovisa miljöinformation som en del av 
sin ekonomiska redovisning, utöver vad 
som krävs i EU:s befintliga lagstiftning.

75. Den privata sektorn bör också 
uppmuntras att ta till vara de möjligheter 
som EU:s nya budgetram ger att öka 
engagemanget för att nå miljö- och 
klimatmål, särskilt i fråga om 
miljöinnovationer och införande av ny 
teknik, med särskild inriktning på små och 
medelstora företag. Offentlig-privata 
initiativ för miljöinnovation bör främjas 
inom ramen för europeiska 
innovationspartnerskap, som det 
europeiska innovationspartnerskapet om 
vatten och det europeiska 
partnerskapsinitiativet för produktivitet 
och hållbarhet inom jordbruket som 
föreskrivs i förslagen till en reform av den 
gemensamma jordbrukspolitiken. Genom 
den nya lagstiftningen för innovativa 
finansieringsinstrument bör det bli lättare 
för den privata sektorn att få tillgång till 
finansiering för miljöinvesteringar, främst 
vad gäller biologisk mångfald, klimat och
markskydd. Företag inom EU bör 
uppmuntras ytterligare att redovisa 
miljöinformation som en del av sin 
ekonomiska redovisning, utöver vad som 
krävs i EU:s befintliga lagstiftning.

Ändringsförslag 31

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 82 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Gradvis utfasning av stöd som skadar 
miljön, ökad användning av 

(a) En bättre koppling mellan 
jordbruksstöd och tillhandahållandet av 
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marknadsbaserade styrmedel, däribland 
beskattning, prissättning och 
avgiftsbeläggning, och växande marknader 
för miljövänliga varor och tjänster, med 
beaktande av eventuella negativa sociala 
effekter.

kollektiva nyttigheter, ökad användning av 
marknadsbaserade styrmedel, däribland 
beskattning, prissättning och 
avgiftsbeläggning, och växande marknader 
för miljövänliga varor och tjänster, med 
beaktande av eventuella negativa sociala 
effekter.

Ändringsförslag 32
Förslag till beslut

Bilaga – punkt 82 – stycke 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Utveckling och tillämpning av ett 
system för rapportering och spårning av 
miljörelaterade utgifter i EU:s budget 
senast 2014, särskilt i fråga om 
klimatförändring och biologisk mångfald.

(e) Utveckling och tillämpning av ett 
system för utvärdering, rapportering och 
spårning av miljörelaterade utgifter i EU:s 
budget senast 2014, särskilt i fråga om 
klimatförändring och biologisk mångfald.

Ändringsförslag 33
Förslag till beslut

Bilaga – punkt 83

Kommissionens förslag Ändringsförslag

83. Trots att fördraget ända sedan 1997 har 
krävt att miljöskyddsfrågor ska integreras i 
EU:s övriga politiska åtgärder tyder det 
allmänna tillståndet för EU:s miljö på att 
framstegen hittills inte har varit tillräckliga 
för att vända alla negativa trender, även om 
goda framsteg har gjorts på vissa områden.
För att många av de prioriterade målen i 
programmet ska nås krävs en effektivare 
integrering av miljö- och klimathänsyn i 
övriga politikområden samt mer
sammanhållna helhetsstrategier som ger 
fördelar på flera områden. Detta bör 
innebära att svåra kompromisser hanteras i 
ett tidigt skede snarare än under 
genomförandefasen, och att oundviklig 
påverkan kan mildras på ett effektivare 

83. Trots att fördraget ända sedan 1997 har 
krävt att miljöskyddsfrågor ska integreras i 
EU:s övriga politiska åtgärder tyder det 
allmänna tillståndet för EU:s miljö på att 
framstegen hittills inte har varit tillräckliga 
för att vända alla negativa trender, även om 
goda framsteg har gjorts på vissa områden.
För att många av de prioriterade målen i 
programmet ska nås krävs en effektivare 
integrering av miljö- och klimathänsyn i 
övriga politikområden samt mer enhetliga 
och samordnade strategiska och 
systematiska tillvägagångssätt som ger 
fördelar på flera områden. Detta bör 
innebära att svåra kompromisser hanteras i 
ett tidigt skede snarare än under 
genomförandefasen, och att oundviklig 
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sätt. Direktivet om strategisk 
miljöbedömning och direktivet om 
miljökonsekvensbedömning är, när de 
tillämpas korrekt, effektiva verktyg för att 
säkra att miljöskyddskraven integreras i 
planer, program och projekt. Lokala och 
regionala myndigheter, som i allmänhet 
ansvarar för beslut om användning av land-
och havsområden, har en särskilt viktig roll 
i att bedöma miljökonsekvenser och 
skydda, bevara och stärka naturkapitalet, 
också för att öka motståndskraften mot 
klimatförändringar och naturkatastrofer.

påverkan kan mildras på ett effektivare 
sätt. Direktivet om strategisk 
miljöbedömning och direktivet om 
miljökonsekvensbedömning är, när de 
tillämpas korrekt, effektiva verktyg för att 
säkra att miljöskyddskraven integreras i 
planer, program och projekt. Lokala och 
regionala myndigheter, som i allmänhet 
ansvarar för beslut om användning av land-
och havsområden, har en särskilt viktig roll 
i att bedöma miljökonsekvenser och 
skydda, bevara och stärka naturkapitalet, 
också för att öka motståndskraften mot 
klimatförändringar och naturkatastrofer.

Ändringsförslag 34
Förslag till beslut

Bilaga – punkt 85

Kommissionens förslag Ändringsförslag

85. Programmet innehåller flera 
prioriterade mål som syftar till att stärka 
integreringen. I förslagen till reform av den 
gemensamma jordbrukspolitiken, den 
gemensamma fiskeripolitiken, det 
transeuropeiska nätet och 
sammanhållningspolitiken har 
kommissionen inkluderat åtgärder till stöd 
för miljöintegrering och hållbarhet. För att 
programmet ska lyckas bör dessa politiska 
åtgärder bidra till att miljömålen nås. På 
samma sätt bör åtgärder som främst syftar 
till miljöförbättringar utformas för att ge 
sekundära fördelar till andra politiska 
åtgärder där så är möjligt. Åtgärder för att 
återställa ekosystem kan till exempel 
utformas för att gynna livsmiljöer och arter 
och för att binda koldioxid, samtidigt som 
de främjar andra ekosystemtjänster som är 
nödvändiga för många ekonomiska 
sektorer, exempelvis pollinering eller 
vattenrening för jordbruket, och skapar 
gröna jobb.

85. Programmet innehåller flera 
prioriterade mål som syftar till att
ytterligare stärka integreringen. I förslagen 
till reform av den gemensamma 
jordbrukspolitiken, den gemensamma 
fiskeripolitiken, det transeuropeiska nätet 
och sammanhållningspolitiken har 
kommissionen inkluderat åtgärder till stöd 
för miljöintegrering och hållbarhet. För att 
programmet ska lyckas bör dessa politiska 
åtgärder fortsatt bidra till att miljömålen 
nås. På samma sätt bör åtgärder som främst 
syftar till miljöförbättringar utformas för 
att ge sekundära fördelar till andra politiska 
åtgärder där så är möjligt. Åtgärder för att 
återställa ekosystem kan till exempel 
utformas för att gynna livsmiljöer och arter 
och för att binda koldioxid, samtidigt som 
de främjar andra ekosystemtjänster som är 
nödvändiga för många ekonomiska 
sektorer, exempelvis pollinering eller 
vattenrening för jordbruket, och skapar 
gröna jobb.
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Ändringsförslag 35
Förslag till beslut

Bilaga – punkt 86 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Integrering av miljö- och 
klimatrelaterade villkor och incitament i 
politiska initiativ, såväl i översyner och 
reformer av befintlig politik som i nya 
initiativ, i EU och i medlemsstaterna.

(a) Ytterligare integrering av miljö- och 
klimatrelaterade villkor och incitament i 
politiska initiativ, såväl i översyner och 
reformer av befintlig politik som i nya 
initiativ, i EU och i medlemsstaterna.

Ändringsförslag 36
Förslag till beslut

Bilaga – punkt 87

Kommissionens förslag Ändringsförslag

87. EU är tättbefolkat, och år 2020 
beräknas 80 % av invånarna leva i städer 
eller stadsnära områden. Livskvaliteten 
påverkas direkt av stadsmiljöns tillstånd. 
Städernas miljöpåverkan sträcker sig också 
långt utanför deras fysiska gränser, 
eftersom de är starkt beroende av stadsnära 
områden och landsbygdsområden för att 
tillgodose efterfrågan på livsmedel, energi, 
utrymme och resurser och för att ta emot 
avfall.

87. EU är tättbefolkat, och år 2020 
beräknas 80 % av invånarna leva i städer 
eller stadsnära områden. Livskvaliteten 
påverkas direkt av stadsmiljöns tillstånd. 
Städernas miljöpåverkan sträcker sig också 
långt utanför deras fysiska gränser, 
eftersom de är starkt beroende av stadsnära 
områden och landsbygdsområden för att 
tillgodose efterfrågan på livsmedel, energi, 
utrymme och resurser och för att ta emot 
avfall. Främjande av 
landsbygdsutveckling och nya 
arbetstillfällen på landsbygden måste 
därför ägnas särskild uppmärksamhet.

Ändringsförslag 37
Förslag till beslut

Bilaga – punkt 89a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

89a. Unionens politik för 
livsmedelstrygghet bör grundas på 
hållbart jordbruk och rättvis handel. 
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Klimatförändringarna gör att 
naturresurserna belastas, i synnerhet 
eftersom vi måste förse världens växande 
befolkning, vars konsumtionsmönster är 
under förändring, med en tillräcklig 
mängd livsmedel. Proteinimporten från 
tredjeländer, där miljöskyddsnivån inte är 
tillfredsställande, kan minskas genom att 
man främjar odling av proteingrödor i 
unionen. Dessutom är unionen skyldig att 
kräva bilaterala och multilaterala, 
ändamålsenliga och fastställda 
miljöskyddsåtgärder i de berörda 
riskregionerna.
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