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Ændringsforslag 76
Anna Rosbach

Forslag til afgørelse
Henvisning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

under henvisning til beslutningen af 
19. januar 2012 om hvordan madspild 
kan undgås: strategier for en mere 
effektiv fødevarekæde i EU1

(2011/2175(INI)),
__________________
1 Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0014.

Or. en

Ændringsforslag 77
Giancarlo Scottà

Forslag til afgørelse
Overskrift 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forslag til Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG 
RÅDETS AFGØRELSE

EUROPA-PARLAMENTETS OG 
RÅDETS AFGØRELSE

om et generelt EU-miljøhandlingsprogram 
frem til 2020

om et generelt EU-miljøhandlingsprogram 
frem til 2020

"Et godt liv i en ressourcebegrænset
verden"

"Et godt liv i vores verden"

(EØS-relevant tekst) (EØS-relevant tekst)

Or. it

Begrundelse

Titlen på det program, som Kommissionen har udtænkt, er noget urealistisk. Programmet 



PE508.007v01-00 4/70 AM\931263DA.doc

DA

tager imidlertid sigte på at tilvejebringe reelle løsninger på "jordnære" problemer.

Ændringsforslag 78
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Forslag til afgørelse
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Det er afgørende at sikre en effektiv 
gennemførelse af de nuværende og 
fremtidige miljøpolitikker for at opnå høj 
beskæftigelse, en konkurrencedygtig 
økonomi, social stabilitet samt et rigt og 
sundt miljø.

Or. en

Begrundelse

Som det fremhæves flere steder i nærværende dokument, er miljøpolitikker afgørende for at 
sikre, at EU i fremtiden vil opnå social stabilitet, en konkurrencedygtig økonomi, høj 
beskæftigelse samt et rigt og sundt miljø. Miljøpolitikkernes fordele opsummeres og nævnes 
mere eksplicit i dette ændringsforslag.

Ændringsforslag 79
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Forslag til afgørelse
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Det er afgørende, at Unionens 
prioriterede mål for 2020 fastlægges med 
udgangspunkt i en langsigtet vision for 
2050. Det nye program bør bygge på de 
politiske initiativer, der indgår i Europa 
2020-strategien4, herunder Unionens 
klima- og energipakke5, køreplanen for en 
lavemissionsøkonomi i 20506, Unionens 
biodiversitetsstrategi frem til 20207, 
køreplanen for et ressourceeffektivt 
Europa8 og flagskibsinitativet Innovation i 

(7) Det er afgørende, at Unionens 
prioriterede mål for 2020 fastlægges med 
udgangspunkt i en langsigtet vision for 
2050. Det nye program bør bygge på de
allerede vedtagne politiske initiativer, der 
indgår i Europa 2020-strategien4, herunder 
Unionens klima- og energipakke5, 
Unionens biodiversitetsstrategi frem til 
20207, køreplanen for et ressourceeffektivt 
Europa8, flagskibsinitiativet Innovation i 
EU samt Kommissionens forslag til en 
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EU. klima- og energipolitisk ramme for 2030.

Or. en

Ændringsforslag 80
João Ferreira

Forslag til afgørelse
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Det er afgørende, at Unionens 
prioriterede mål for 2020 fastlægges med 
udgangspunkt i en langsigtet vision for 
2050. Det nye program bør bygge på de
politiske initiativer, der indgår i Europa 
2020-strategien4, herunder Unionens 
klima- og energipakke5, køreplanen for en 
lavemissionsøkonomi i 20506, Unionens 
biodiversitetsstrategi frem til 20207, 
køreplanen for et ressourceeffektivt 
Europa8 og flagskibsinitativet Innovation i 
EU.

(7) Det er afgørende, at Unionens 
prioriterede mål for 2020 fastlægges med 
udgangspunkt i en langsigtet vision for 
2050. Det nye program bør tage 
udgangspunkt i politiske initiativer, der
ikke er baseret på markedsløsninger for 
miljøet, og som indgår i Europa 2020-
strategien4, såsom Unionens klima- og 
energipakke5, køreplanen for en 
lavemissionsøkonomi i 20506, Unionens 
biodiversitetsstrategi frem til 20207, 
køreplanen for et ressourceeffektivt 
Europa8 og flagskibsinitiativet Innovation i 
EU.

Or. pt

Ændringsforslag 81
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Forslag til afgørelse
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Programmet bør bidrage til at 
virkeliggøre de miljømål, der allerede er 
aftalt i Unionen.

(8) Programmet bør bidrage til at 
virkeliggøre de miljømål, der allerede er 
aftalt i Unionen, samt identificere 
politikområder, hvor der er behov for 
yderligere mål.

Or. en
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Ændringsforslag 82
Richard Seeber, Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Forslag til afgørelse
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Det er i Unionen aftalt at mindske 
Unionens drivhusgasemissioner med 
mindst 20 % frem til 2020 (30 %, forudsat 
at andre industrilande forpligter sig til 
lignende emissionsreduktioner, og at 
udviklingslande bidrager i passende 
omfang i overensstemmelse med deres 
ansvar og respektive kapacitet), og at sikre, 
at 20 % af energiforbruget dækkes af 
vedvarende energi i 2020, og at skære 
20 % i det primære energiforbrug i forhold 
til det forventede niveau, hvilket skal nås 
gennem en forbedring af 
energieffektiviteten10.

(9) Det er i Unionen aftalt at mindske 
Unionens drivhusgasemissioner med 
mindst 20 % frem til 2020 (30 %, forudsat 
at andre industrilande forpligter sig til 
lignende emissionsreduktioner, og at 
udviklingslande bidrager i passende 
omfang i overensstemmelse med deres 
ansvar og respektive kapacitet), og at sikre, 
at 20 % af energiforbruget dækkes af 
vedvarende energi i 2020, og at skære 
20 % i det primære energiforbrug i forhold 
til det forventede niveau, hvilket skal nås 
gennem en forbedring af 
energieffektiviteten10. Disse tilsagn bør 
videreføres på grundlag af den 
eksisterende ramme for klima- og 
energipolitik, der er baseret på bindende 
mål for 2030, for at sikre en 
omkostningseffektiv opfyldelse af de 
langsigtede klimamål.

Or. de

Ændringsforslag 83
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Forslag til afgørelse
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Det er i Unionen aftalt at standse tabet 
af biodiversitet og forringelsen af 
økosystemtjenester i EU inden udgangen af 
2020 og, for så vidt det kan gennemføres, 
genetablere dem og samtidig intensivere 
EU's bestræbelser på at standse tabet af 

(10) Det er i Unionen aftalt at standse tabet 
af biodiversitet og forringelsen af 
økosystemtjenester i EU inden udgangen af 
2020 og, for så vidt det kan gennemføres, 
genetablere dem og samtidig intensivere 
EU's bestræbelser på at standse tabet af 
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biodiversitet på verdensplan11. biodiversitet på verdensplan11 samt indføre 
en langsigtet vision for 2050 om, at EU's 
biodiversitet og de tilhørende 
økosystemtjenester - EU's naturkapital -
er beskyttet, værdsat og passende 
retableret på grund af deres iboende 
værdi og deres væsentlige bidrag til 
menneskers trivsel og den økonomiske 
velstand.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget afspejler Kommissionens meddelelse (COM(2011)0244), konklusionerne 
fra Det Europæiske Råds møde den 25.-26. maj 2010 og den 23. juni 2011 samt Europa-
Parlamentets holdning vedtaget i plenarforsamlingen om "Vores livsgaranti, vores 
naturkapital: EU's biodiversitetsstrategi frem til 2020" (2011/2307).

Ændringsforslag 84
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Forslag til afgørelse
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Der bør træffes foranstaltninger til at 
gennemføre de prioriterede mål på de 
forskellige forvaltningsniveauer i 
overensstemmelse med 
subsidiaritetsprincippet.

(19) Der bør træffes foranstaltninger til at 
gennemføre de prioriterede mål på de 
forskellige forvaltningsniveauer i 
overensstemmelse med 
subsidiaritetsprincippet og den seneste 
videnskabelige udvikling.

Or. en

Ændringsforslag 85
Anja Weisgerber, Esther de Lange

Forslag til afgørelse
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Betragtning 19 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19a) Jordbunden spiller en central rolle 
for opfyldelsen af EU's biodiversitetsmål. 
Forringelsen heraf har især lokale og 
regionale årsager og virkninger. Derfor 
bør subsidiaritetsprincippet altid 
overholdes. Medlemsstaterne opfordres til 
at opfylde deres pligt til at garantere 
jordens kvalitet og holde jorden i god 
stand. De medlemsstater, der ikke har en 
lovgivning vedrørende 
jordbundsbeskyttelse, opfordres 
indtrængende til at påtage sig deres 
ansvar.

Or. en

Ændringsforslag 86
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Forslag til afgørelse
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Inddragelse af ikke-statslige aktører er 
vigtigt for at sikre en vellykket 
gennemførelse af programmet og 
opfyldelsen af dets prioriterede mål.

(20) Gennemsigtig inddragelse af ikke-
statslige aktører er vigtigt for at sikre en 
vellykket gennemførelse af programmet og 
opfyldelsen af dets prioriterede mål.

Or. en

Ændringsforslag 87
João Ferreira, Sabine Wils

Forslag til afgørelse
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Inddragelse af ikke-statslige aktører (20) Samarbejde med ikke-statslige aktører 
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er vigtigt for at sikre en vellykket 
gennemførelse af programmet og 
opfyldelsen af dets prioriterede mål.

er vigtigt for at sikre en vellykket 
gennemførelse af programmet og 
opfyldelsen af dets prioriterede mål.

Or. pt

Ændringsforslag 88
Anna Rosbach

Forslag til afgørelse
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Tab af biodiversitet og forringelse af 
økosystemer i EU har betydelige 
konsekvenser for miljøet og er dyrt for 
samfundet som helhed, navnlig for 
økonomiske aktører i sektorer, der er 
direkte afhængige af økosystemtjenester.

(21) Tab af biodiversitet og forringelse af 
økosystemer i EU har ikke kun betydelige 
konsekvenser for miljøet og er dyrt for 
samfundet som helhed, navnlig for 
økonomiske aktører i sektorer, der er 
direkte afhængige af økosystemtjenester, 
men også for de kommende generationer.

Or. en

Ændringsforslag 89
João Ferreira

Forslag til afgørelse
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Tab af biodiversitet og forringelse af 
økosystemer i EU har betydelige 
konsekvenser for miljøet og er dyrt for 
samfundet som helhed, navnlig for 
økonomiske aktører i sektorer, der er 
direkte afhængige af økosystemtjenester.

(21) Tab af biodiversitet og forringelse af 
økosystemer i EU har betydelige 
konsekvenser for miljøet og er dyrt for 
samfundet som helhed.

Or. pt
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Ændringsforslag 90
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Forslag til afgørelse
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Der findes betydeligt spillerum til at 
reducere udledningen af drivhusgasser og 
øge ressourceeffektiviteten i EU. Det vil 
mindske miljøbelastningen og skabe øget 
konkurrenceevne og nye kilder til vækst og 
arbejdspladser gennem 
omkostningsbesparelser som følge af øget 
effektivitet, kommercialisering af 
innovationer og bedre forvaltning af 
ressourcer over hele deres livscyklus.

(22) Der findes betydeligt spillerum til at 
reducere udledningen af drivhusgasser og 
øge energi- og ressourceeffektiviteten i 
EU. Det vil mindske miljøbelastningen og 
skabe øget konkurrenceevne og nye kilder 
til vækst og arbejdspladser gennem 
omkostningsbesparelser som følge af øget 
effektivitet, kommercialisering af 
innovationer og bedre forvaltning af 
ressourcer over hele deres livscyklus.

Or. en

Ændringsforslag 91
Dan Jørgensen

Forslag til afgørelse
Betragtning 22 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22a) Forringelsen af havmiljøet, 
herunder forsuring af havene, havaffald 
og støj i havet, truer i væsentlig grad 
Unionens havmiljø.

Or. en

Ændringsforslag 92
Anna Rosbach

Forslag til afgørelse
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Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Miljøproblemer og -konsekvenser vil 
fortsat udgøre betydelige risici for 
menneskers sundhed og trivsel, men 
foranstaltninger til forbedring af miljøet 
kan være gavnlige.

(23) Miljøproblemer og -konsekvenser
udgør i stigende grad betydelige risici for 
menneskers sundhed og trivsel, men 
foranstaltninger til forbedring af miljøet 
kan være gavnlige og bør fremmes i alle 
aspekter af EU's politik.

Or. en

Ændringsforslag 93
Zofija Mazej Kukovič

Forslag til afgørelse
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Miljøproblemer og -konsekvenser vil 
fortsat udgøre betydelige risici for 
menneskers sundhed og trivsel, men 
foranstaltninger til forbedring af miljøet 
kan være gavnlige.

(23) Miljøproblemer og -konsekvenser
udgør i stigende grad betydelige risici for 
menneskers sundhed og trivsel, navnlig for 
fødevareforsyningens kvalitet og 
sikkerhed, men foranstaltninger til 
forbedring af miljøet kan være gavnlige.

Or. en

Ændringsforslag 94
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Forslag til afgørelse
Betragtning 23 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23a) EU's politik på området for 
klimaforandringer bør tilstræbe en 
omfattende tilgang, som anerkender, at 
alle økonomiske sektorer skal bidrage til 
håndteringen af klimaforandringer frem 
til 2050. Blandt de sektorer, der er 
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omfattet af emissionshandelssystemet, er 
der behov for en ekstra indsats for at opnå 
en omkostningseffektiv nedbringelse af 
emissionerne i henhold til beslutningen 
om indsatsfordeling og for at stimulere 
grønne investeringer og afstedkomme 
ændringer i adfærden blandt forbrugere 
og øvrige aktører.

Or. en

Ændringsforslag 95
Anna Rosbach

Forslag til afgørelse
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) En fuldstændig og ensartet 
håndhævelse af Unionens miljølovgivning 
i hele EU er en god investering i miljøet og 
menneskers sundhed og gavner også
økonomien.

(24) En fuldstændig og ensartet 
håndhævelse af Unionens miljølovgivning 
i hele EU er en god investering i miljøet og 
menneskers sundhed og gavner økonomien
og de kommende generationer.

Or. en

Ændringsforslag 96
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Forslag til afgørelse
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) En fuldstændig og ensartet 
håndhævelse af Unionens miljølovgivning 
i hele EU er en god investering i miljøet og 
menneskers sundhed og gavner også 
økonomien.

(24) En fuldstændig og ensartet 
håndhævelse af Unionens miljølovgivning 
i hele EU udgør en traktatmæssig 
forpligtelse og er en god investering i 
miljøet og menneskers sundhed og gavner 
også økonomien.

Or. en
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Ændringsforslag 97
Zofija Mazej Kukovič

Forslag til afgørelse
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) En fuldstændig og ensartet 
håndhævelse af Unionens miljølovgivning 
i hele EU er en god investering i miljøet og 
menneskers sundhed og gavner også 
økonomien.

(24) En fuldstændig og ensartet 
håndhævelse af Unionens miljølovgivning 
i hele EU er en god investering i miljøet, 
fødevareforsyningssikkerheden og 
menneskers sundhed og gavner også 
økonomien.

Or. en

Ændringsforslag 98
João Ferreira, Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Forslag til afgørelse
Betragtning 24 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24a) Yderligere foranstaltninger til 
sikring af et bæredygtigt landbrug kan 
være gavnlige. Der bør lægges større vægt 
på at forbedre jordbundskvaliteten 
gennem sædskifte, bælgplanter, 
grøngødning og integrerede 
afgrødesystemer til husdyrbrug. 
Anvendelsen og forureningen af vand kan 
mindskes gennem opdræt af dyr i 
blandede græsningssystemer frem for 
industrisystemer. Biodiversiteten kan 
fremmes ved hjælp af et mindre 
intensiveret landbrug.

Or. en
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Ændringsforslag 99
Anna Rosbach

Forslag til afgørelse
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) Unionens miljøpolitik bør fortsat 
bygge på et solidt evidensgrundlag.

(25) Unionens miljøpolitik bør fortsat 
bygge på et solidt evidensgrundlag, 
hvorfor budgetbesparelser så vidt muligt 
ikke bør findes via forskningsmidlerne.

Or. en

Ændringsforslag 100
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Forslag til afgørelse
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) Unionens miljøpolitik bør fortsat 
bygge på et solidt evidensgrundlag.

(25) Unionens miljøpolitik bør fortsat 
bygge på et solidt viden- og
evidensgrundlag og afspejle ny 
videnskabelig viden.

Or. en

Ændringsforslag 101
Karl-Heinz Florenz

Forslag til afgørelse
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Miljømålsætninger bør støttes af 
passende investeringer.

(26) Miljømålsætninger bør støttes af 
passende investeringer og netop på 
affaldsområdet af en tilsvarende 
tilpasning af EU’s strukturstøtte i 
overensstemmelse med 
affaldsrammedirektivet. EU-midlerne bør 
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således primært stilles til rådighed for 
aktiviteter, der er placeret højere oppe i 
affaldshierarkiet (genbrugsanlæg har 
f.eks. højere prioritet end bortskaffelse af 
affald).

Or. de

Ændringsforslag 102
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Forslag til afgørelse
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Miljømålsætninger bør støttes af 
passende investeringer.

(26) Miljømålsætninger bør støttes af 
passende investeringer, og offentlig-
private partnerskaber bør fremmes.

Or. en

Ændringsforslag 103
Anna Rosbach

Forslag til afgørelse
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) Integrationen af miljøhensyn er 
afgørende for at mindske miljøbelastningen 
som følge af politikker og aktiviteter i 
andre sektorer og for at opfylde miljø- og 
klimarelaterede mål.

(27) Integrationen af miljøhensyn i alle 
politikområder er afgørende for at mindske 
miljøbelastningen som følge af politikker 
og aktiviteter i andre sektorer og for at 
opfylde miljø- og klimarelaterede mål.

Or. en

Ændringsforslag 104
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Forslag til afgørelse
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Betragtning 27 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27a) Der er i EU som helhed endnu ikke 
indført en tilstrækkelig bestemmelse til 
effektiv og retfærdig inddragelse af 
offentligheden med henblik på at løse 
miljøproblemer, navnlig gennem VVM-
proceduren.

Or. lt

Ændringsforslag 105
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Forslag til afgørelse
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) Som led i opfølgningen af FN's 
konference om bæredygtig udvikling (Rio 
+20-topmødet) bør det nye generelle 
handlingsprogram støtte internationale og 
regionale processer, der tager sigte på at 
gøre den globale økonomi til en grøn 
økonomi for alle i sammenhæng med en 
bæredygtig udvikling og bekæmpelse af 
fattigdom.

(30) Det nye generelle handlingsprogram 
bør støtte gennemførelsen af
forpligtelserne fra FN's konference om 
bæredygtig udvikling (Rio +20-topmødet) i 
EU og på internationalt plan med det 
formål at gøre den globale økonomi til en 
grøn økonomi for alle i sammenhæng med 
en bæredygtig udvikling og bekæmpelse af 
fattigdom.

Or. en

Ændringsforslag 106
Karl-Heinz Florenz

Forslag til afgørelse
Betragtning 33 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33a) I overensstemmelse med 
Kommissionens meddelelse (COM 
(2012)0095) og Europa-Parlamentets 
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betænkning (2012/2104(INI)) til Europa-
Parlamentet og Rådet "Bedre udnyttelse 
af EU's miljøforanstaltninger: opbygning 
af tillid gennem bedre viden og aktiv 
handling" bør der især fokuseres på 
gennemførelsen af EU's miljølovgivning.

Or. de

Ændringsforslag 107
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at beskytte, bevare og forbedre Unionens 
naturkapital

a) at beskytte, bevare og forbedre en 
bæredygtig anvendelse af Unionens 
naturkapital

Or. en

Ændringsforslag 108
Giancarlo Scottà

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at omstille Unionen til en 
ressourceeffektiv, grøn og 
konkurrencedygtig lavemissionsøkonomi

b) at gøre en kredsløbsøkonomi med lave 
kulstofemissioner, der er ressourceeffektiv
og tager hensyn til miljøet og 
økosystemerne, konkurrencedygtig

Or. it

Ændringsforslag 109
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Forslag til afgørelse
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Artikel 2 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at omstille Unionen til en 
ressourceeffektiv, grøn og 
konkurrencedygtig lavemissionsøkonomi

b) at omstille Unionen til en 
ressourceeffektiv, grøn, innovativ og 
konkurrencedygtig lavemissionsøkonomi

Or. en

Ændringsforslag 110
Jean-Pierre Audy

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at omstille Unionen til en 
ressourceeffektiv, grøn og 
konkurrencedygtig lavemissionsøkonomi

b) at omstille Unionen til en
ressourceeffektiv, miljøvenlig og 
konkurrencedygtig lavemissionsøkonomi

Or. fr

Ændringsforslag 111
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) at forbedre evidensgrundlaget for 
miljøpolitiske tiltag

e) at forbedre viden- og evidensgrundlaget 
for miljøpolitiske tiltag

Or. en

Ændringsforslag 112
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Forslag til afgørelse
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Artikel 2 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) at sikre investeringer til miljø- og 
klimapolitikken og sikre en korrekt 
værdiansættelse

f) at sikre investeringer til miljø- og 
klimapolitikken

Or. en

Ændringsforslag 113
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) at sikre investeringer til miljø- og 
klimapolitikken og sikre en korrekt 
værdiansættelse

f) at sikre private og offentlige
investeringer til miljø- og klimapolitikken 
og sikre en korrekt værdiansættelse

Or. en

Ændringsforslag 114
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) at forbedre integrationen af miljøhensyn
og den indbyrdes sammenhæng mellem 
politikker

g) at forbedre integrationen af miljøhensyn,
den indbyrdes sammenhæng mellem 
politikker og inddragelsen af 
offentligheden med henblik på at løse 
miljøproblemer

Or. lt

Ændringsforslag 115
João Ferreira
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Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) at skabe et harmonisk og bæredygtigt 
forhold mellem natur og samfund

Or. pt

Ændringsforslag 116
Zofija Mazej Kukovič

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – litra i a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ia) at maksimere forsyningen af og 
adgangen til sunde fødevarer.

Or. en

Ændringsforslag 117
João Ferreira

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Programmet baseres navnlig på
forureneren betaler-princippet,
forsigtighedsprincippet, princippet om 
forebyggende indsats og princippet om 
indgreb mod forurening ved kilden.

2. Programmet baseres navnlig på 
forsigtighedsprincippet, princippet om 
forebyggende indsats og princippet om 
indgreb mod forurening ved kilden, 
hvormed principperne om økonomisk 
demokrati altid prioriteres over 
markedsbestemmelserne.

Or. pt

Ændringsforslag 118
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy
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Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Programmet skal sikre et højt 
miljøbeskyttelsesniveau og livskvalitet 
samt sikre borgerne retfærdig og 
bæredygtig velfærd.

Or. en

Ændringsforslag 119
Anna Rosbach

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Alle foranstaltninger, aktioner og mål, 
der er fastsat i programmet, gennemføres i 
henhold til principperne om bedre 
regulering og gøres til genstand for 
omfattende konsekvensanalyse, hvor det er 
relevant.

3. Alle foranstaltninger, aktioner og mål, 
der er fastsat i programmet, gennemføres i 
henhold til principperne om bedre 
regulering og bør baseres på solid 
videnskabelig dokumentation samt gøres 
til genstand for omfattende 
konsekvensanalyse, hvor det er relevant.

Or. en

Ændringsforslag 120
Ewald Stadler

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Udledningen af forurenende stoffer til 
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 

2. Udledningen af forurenende stoffer til 
luft, vand og jord er reduceret betydeligt i 
de seneste årtier, og det samme gælder for 
drivhusgasemissionerne i de senere år.
Denne reduktion er bl.a. resultatet af fald 
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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.

i produktion under den økonomiske krise 
og lukning af virksomheder i Østeuropa.
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.

Or. de

Ændringsforslag 121
Anna Rosbach

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Udledningen af forurenende stoffer til 
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.

2. Udledningen af forurenende stoffer til 
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. Der er imidlertid 
fortsat store problemer med havaffald og 
forurening af det marine miljø.

Or. en

Ændringsforslag 122
Anna Rosbach

Forslag til afgørelse
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Bilag 1 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Unionens miljøpolitik har fremmet 
innovation og investeringer i miljøvenlige 
varer og tjenesteydelser og samtidig skabt 
arbejdspladser og eksportmuligheder. 
Successive udvidelser har udbredt de høje 
standarder for miljøbeskyttelse til en stor 
del af det europæiske kontinent, og EU's 
indsats har medvirket til at øge den 
internationale indsats for at bekæmpe 
klimaforandringer og tab af biodiversitet 
og til en vellykket global indsats for at 
afskaffe ozonlagsnedbrydende stoffer og 
blyholdig benzin.

3. Medlemsstaternes miljøpolitikker og
Unionens miljøpolitik har fremmet 
innovation og investeringer i miljøvenlige 
varer og tjenesteydelser og samtidig skabt 
arbejdspladser og eksportmuligheder. 
Successive udvidelser har udbredt de høje 
standarder for miljøbeskyttelse til en stor 
del af det europæiske kontinent, og EU's 
indsats har medvirket til at øge den 
internationale indsats for at bekæmpe 
klimaforandringer og tab af biodiversitet 
og til en vellykket global indsats for at 
afskaffe ozonlagsnedbrydende stoffer og 
blyholdig benzin.

Or. en

Ændringsforslag 123
Anna Rosbach

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Der er også gjort store fremskridt med at 
integrere miljøhensyn i andre EU-
politikker og -aktiviteter. Den reformerede 
fælles landbrugspolitik har siden 2003 
knyttet direkte betalinger til landbrugerne 
sammen med krav om, at de skal holde 
deres jord i god landbrugs- og miljøtilstand 
og overholde relevant miljølovgivning. 
Bekæmpelse af klimaforandringer er blevet 
en integreret del af energipolitikken, og der 
gøres fremskridt med at integrere 
ressourceeffektivitet, klimaforandringer og 
energieffektivitet i andre centrale sektorer, 
såsom transport og byggeri.

4. Der er også gjort store fremskridt med at 
integrere miljøhensyn i andre EU-
politikker og -aktiviteter. Den reformerede 
fælles landbrugspolitik har siden 2003 
knyttet direkte betalinger til landbrugerne 
sammen med krav om, at de skal holde 
deres jord i god landbrugs- og miljøtilstand 
og overholde relevant miljølovgivning.
Hvad angår opnåelsen af en grønnere 
fælles landbrugspolitik, er der desværre 
stadig plads til forbedring. Bekæmpelse af 
klimaforandringer er blevet en integreret 
del af energipolitikken, og der gøres 
fremskridt med at integrere 
ressourceeffektivitet, klimaforandringer og 
energieffektivitet i andre centrale sektorer, 
såsom transport og byggeri.
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Or. en

Ændringsforslag 124
Giancarlo Scottà

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Der er også gjort store fremskridt med at 
integrere miljøhensyn i andre EU-
politikker og -aktiviteter. Den reformerede 
fælles landbrugspolitik har siden 2003 
knyttet direkte betalinger til landbrugerne 
sammen med krav om, at de skal holde 
deres jord i god landbrugs- og miljøtilstand 
og overholde relevant miljølovgivning.
Bekæmpelse af klimaforandringer er 
blevet en integreret del af energipolitikken, 
og der gøres fremskridt med at integrere 
ressourceeffektivitet, klimaforandringer og 
energieffektivitet i andre centrale sektorer, 
såsom transport og byggeri.

4. Der er også gjort store fremskridt med at 
integrere miljøhensyn i andre EU-
politikker og -aktiviteter. Den reformerede 
fælles landbrugspolitik har siden 2003 
knyttet direkte betalinger til landbrugerne 
sammen med krav om, at de skal holde 
deres jord i god landbrugs- og miljøtilstand 
og overholde relevant miljølovgivning.
Tilpasning til klimaforandringer er blevet 
en integreret del af energipolitikken, og der 
gøres fremskridt med at integrere 
ressourceeffektivitet, klimaforandringer og 
energieffektivitet i andre centrale sektorer, 
såsom transport og byggeri.

Or. it

Ændringsforslag 125
Richard Seeber, Peter Liese

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Der er også gjort store fremskridt med at 
integrere miljøhensyn i andre EU-
politikker og -aktiviteter. Den reformerede 
fælles landbrugspolitik har siden 2003 
knyttet direkte betalinger til landbrugerne 
sammen med krav om, at de skal holde 
deres jord i god landbrugs- og miljøtilstand 
og overholde relevant miljølovgivning. 
Bekæmpelse af klimaforandringer er blevet 

4. Der er også gjort store fremskridt med at 
integrere miljøhensyn i andre EU-
politikker og -aktiviteter. Den reformerede 
fælles landbrugspolitik har siden 2003 
knyttet direkte betalinger til landbrugerne 
sammen med krav om, at de skal holde 
deres jord i god landbrugs- og miljøtilstand 
og overholde relevant miljølovgivning. 
Bekæmpelse af klimaforandringer er blevet 
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en integreret del af energipolitikken, og der 
gøres fremskridt med at integrere 
ressourceeffektivitet, klimaforandringer og 
energieffektivitet i andre centrale sektorer, 
såsom transport og byggeri.

en integreret del af energipolitikken, og der 
gøres fremskridt med at integrere 
ressourceeffektivitet, klimaforandringer og 
energieffektivitet i andre centrale sektorer, 
såsom transport og byggeri. I fremtiden 
bør der dog lægges større vægt på en 
bedre gennemførelse af 
krydsoverensstemmelsen.

Or. de

Ændringsforslag 126
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 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, og forringelsen og tabet af 
naturkapitalen bringer indsatsen for at nå 
EU’s biodiversitetsmål 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 
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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.

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.

Or. en

Ændringsforslag 127
Margrete Auken, Jo Leinen

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 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 

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 
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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 
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.

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 
stoffer, som kan true deres sundhed og 
trivsel. En uholdbar arealudnyttelse 
forbruger frugtbar jord, hvilket igen har 
konsekvenser for den globale 
fødevaresikkerhed og for at nå 
biodiversitetsmålene. 
Jordbundsforringelsen fortsætter stort set 
uhindret, hvorfor der er behov for en 
europæisk lovramme.

Or. en

Ændringsforslag 128
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 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 

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 
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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 
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.

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. Marine 
levesteder og arter er fortsat truet af 
nedgang eller udryddelse på grund af 
menneskeskabte trusler i EU-farvande.
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 
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.

Or. en

Ændringsforslag 129
Pavel Poc

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Der er dog fortsat mange miljøtendenser 
i EU, som er foruroligende, ikke mindst på 

5. Der er dog fortsat mange miljøtendenser 
i EU, som er foruroligende, ikke mindst på 
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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 
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.

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. Ud 
af de 395 europæiske dyrearter, der er 
klassificeret som alvorligt 
udryddelsestruede i henhold til IUCN's 
rødliste over truede arter, er 110 truet på 
grund af angreb fra invasive fremmede 
arter. 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 
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.

Or. en
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Begrundelse

The ecological and economic justifications for action are compelling. Biological invasions 
are one of the main drivers of biodiversity loss. Invasive alien species may have far-reaching 
and harmful effects on the environment and natural resources for generations. Invasive alien 
species can also affect human life and health and cause serious economic damage to 
agriculture, forestry and fisheries, which is estimated to be at least EUR 12 billion per year in 
Europe alone. Postponing effective action further will prevent the EU from achieving its own 
biodiversity conservation objectives and its global biodiversity commitments.

Ændringsforslag 130
Ewald Stadler

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 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 
ressourceeffektivitet byder på med hensyn 

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, såfremt 
natur overhovedet kan værdiansættes.
Desuden er det til dato fuldstændig uklart, 
i hvor høj grad klimaændringer er 
menneskeskabte, og i hvor høj grad 
klimaet ændrer sig på grund af naturlige 
påvirkninger. 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 
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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.

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 
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.

Or. de

Ændringsforslag 131
Anna Rosbach

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 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 

5. Der er dog fortsat mange miljø- og 
biodiversitetstendenser 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 
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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 
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.

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 
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.

Or. en

Ændringsforslag 132
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Miljøforandringer i EU skyldes i stadig 
stigende grad udviklingerne på 
verdensplan, herunder 
verdensbefolkningens udvikling, forbrugs-
og handelsmønstre, og den hurtige 
teknologiske udvikling. Disse udviklinger 
kan indebære betydelige muligheder for 

6. Miljøforandringer i EU skyldes i stadig 
stigende grad udviklingerne på 
verdensplan, herunder 
verdensbefolkningens udvikling, forbrugs-
og handelsmønstre, og den hurtige 
teknologiske udvikling. Disse udviklinger 
kan indebære betydelige muligheder for 
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økonomisk vækst og samfundstrivsel, men 
udgør også udfordringer og 
usikkerhedsmomenter for EU's økonomi og 
samfund og forvolder miljøskader overalt i 
verden.

økonomisk vækst og samfundstrivsel, men 
udgør også udfordringer og 
usikkerhedsmomenter for EU's økonomi og 
samfund for så vidt angår 
miljøbeskyttelse.

Or. es

Ændringsforslag 133
Ewald Stadler

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. De internationale dimensioner af 
EU's miljøpolitik skal også omfatte 
forhandlinger med andre 
sammenslutninger af lande. Muligheden 
for at integrere miljømål i WTO’s 
handelspolitik er endnu ikke udnyttet 
fuldt ud.

Or. de

Ændringsforslag 134
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Kombineret med den nuværende 
produktion med meget spild og 
forbrugssystemerne i verdensøkonomien 
får den stigende globale efterspørgsel efter 
varer og tjenester og rovdriften på 
ressourcer prisen på vigtige råmaterialer, 
mineraler og energi til at stige og skaber 
mere forurening og affald og stigende 
globale drivhusgasemissioner, foruden at 
jordforringelsen, afskovningen og tabet af 

7. Kombineret med den nuværende 
produktion med meget spild og 
forbrugssystemerne i verdensøkonomien 
får den stigende globale efterspørgsel efter 
varer og tjenester og rovdriften på 
ressourcer prisen på vigtige råmaterialer, 
mineraler og energi til at stige og skaber 
mere forurening og affald og stigende 
globale drivhusgasemissioner, foruden at 
jordforringelsen, afskovningen og tabet af 
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biodiversitet fremskyndes. Næsten to 
tredjedele af verdens økosystemer er i 
tilbagegang, og der er tegn på, at de 
globale grænser for biodiversitet, 
klimaforandring og kvælstofkredsløb 
allerede er overskredet. Der kan forventes 
et samlet vandunderskud på 40 % i 2030, 
medmindre der sker betydelige fremskridt 
med at forbedre ressourceeffektiviteten. 
Der er også risiko for, at 
klimaforandringerne vil forværre 
problemerne yderligere med høje 
omkostninger til følge. I 2011 førte 
katastrofer, som delvis skyldes 
klimaforandringer, til globale økonomiske 
tab på over 300 mia. EUR. OECD har 
advaret om, at den fortsatte forringelse og 
erosion af naturkapitalen risikerer at føre til 
uoprettelige ændringer, som kan true to 
århundreders stigende levestandard og 
indebære betydelige omkostninger.

biodiversitet fremskyndes. Næsten to 
tredjedele af verdens økosystemer er i 
tilbagegang, og der er tegn på, at de 
globale grænser for biodiversitet, 
klimaforandring og kvælstofkredsløb 
allerede er overskredet. Der kan forventes 
et samlet vandunderskud på 40 % i 2030, 
medmindre der sker betydelige fremskridt 
med at forbedre ressourceeffektiviteten. 
Der er også risiko for, at 
klimaforandringerne vil forværre 
problemerne yderligere med høje 
omkostninger til følge1. I 2011 førte 
katastrofer, som delvis skyldes 
klimaforandringer, til globale økonomiske 
tab på over 300 mia. EUR. OECD har 
advaret om, at den fortsatte forringelse og 
erosion af naturkapitalen risikerer at føre til 
uoprettelige ændringer, som kan true to 
århundreders stigende levestandard og 
indebære betydelige omkostninger.

__________________
1 Ifølge Sterns rapport med titlen "The 
Economics of Climate Change" vil de 
samlede omkostninger i forbindelse med 
klimaforandringer svare til at tabe mindst 
5 % af det globale BNP hvert år, hvis vi 
ikke handler. Hvis man indregner et 
bredere spektrum af risici og 
følgevirkninger, vil tallet vokse til 20 % af 
BNP.

Or. en

Ændringsforslag 135
Richard Seeber, Peter Liese

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 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 

9. Hvis vi skal leve godt i fremtiden, er der 
brug for en øjeblikkelig og samordnet 
indsats for at forbedre den økologiske 



AM\931263DA.doc 35/70 PE508.007v01-00

DA

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.

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
biodiversiteten og de tilhørende 
økosystemtjenester på grund af deres 
iboende værdi og deres væsentlige bidrag 
til menneskers trivsel og den økonomiske 
velstand.

Or. en

Ændringsforslag 136
Karin Kadenbach

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 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, 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
biodiversiteten og de tilhørende 
økosystemtjenester – naturkapitalen – på 
grund af deres iboende værdi og deres 
væsentlige bidrag til menneskers trivsel og 
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den økonomiske velstand.

Or. en

Ændringsforslag 137
Giancarlo Scottà

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. Følgende vision for 2050 er tænkt som 
en rettesnor for indsatsen frem til og efter 
2020: I år 2050 lever vi et godt liv i en 
ressourcebegrænset verden. Vores velfærd 
og vores sunde omgivelser skyldes en 
innovativ kredsløbsøkonomi, hvor intet 
spildes, og hvor naturressourcerne forvaltes 
på en måde, der øger samfundets 
robusthed. Væksten i vores 
lavemissionsøkonomi har længe været
afkoblet fra ressourceforbruget og sætter 
tempoet for en verdensomspændende 
bæredygtig økonomi.

10. Følgende vision for 2050 er tænkt som 
en rettesnor for indsatsen frem til og efter 
2020: I år 2050 lever vi et godt liv i en 
ressourcebegrænset verden. Vores velfærd 
og vores sunde omgivelser skyldes en 
innovativ kredsløbsøkonomi (ud fra den 
grundlæggende teori om, at "intet skabes, 
intet tilintetgøres, men alting 
omdannes"1), hvor intet spildes, og hvor 
naturressourcerne forvaltes på en måde, der 
øger samfundets robusthed. Væksten i 
vores lavemissionsøkonomi er så vidt 
muligt afkoblet fra ressourceforbruget og 
sætter tempoet for en 
verdensomspændende bæredygtig 
økonomi.

__________________
1 Antoine-Laurent de Lavoisier.

Or. it

Ændringsforslag 138
Erik Bánki

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. Følgende vision for 2050 er tænkt som 
en rettesnor for indsatsen frem til og efter 

10. Følgende vision for 2050 er tænkt som 
en rettesnor for indsatsen frem til og efter 
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2020: I år 2050 lever vi et godt liv i en 
ressourcebegrænset verden. Vores velfærd
og vores sunde omgivelser skyldes en 
innovativ kredsløbsøkonomi, hvor intet 
spildes, og hvor naturressourcerne forvaltes 
på en måde, der øger samfundets 
robusthed. Væksten i vores 
lavemissionsøkonomi har længe været 
afkoblet fra ressourceforbruget og sætter 
tempoet for en verdensomspændende 
bæredygtig økonomi.

2020: I år 2050 lever vi et godt liv i en 
ressourcebegrænset verden. Vores
velbefindende og vores sunde omgivelser 
skyldes en innovativ kredsløbsøkonomi, 
hvor intet spildes, og hvor 
naturressourcerne forvaltes på en måde, der 
øger samfundets robusthed. Biodiversiteten 
og økosystemerne beskyttes, værdsættes 
og genoprettes på passende vis. Væksten i 
vores lavemissionsøkonomi har længe 
været afkoblet fra ressourceforbruget og 
sætter tempoet for en 
verdensomspændende bæredygtig 
økonomi.

Or. en

Ændringsforslag 139
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. Følgende vision for 2050 er tænkt som 
en rettesnor for indsatsen frem til og efter 
2020: I år 2050 lever vi et godt liv i en 
ressourcebegrænset verden. Vores velfærd 
og vores sunde omgivelser skyldes en 
innovativ kredsløbsøkonomi, hvor intet 
spildes, og hvor naturressourcerne forvaltes 
på en måde, der øger samfundets 
robusthed. Væksten i vores 
lavemissionsøkonomi har længe været 
afkoblet fra ressourceforbruget og sætter 
tempoet for en verdensomspændende 
bæredygtig økonomi.

10. Følgende vision for 2050 er tænkt som 
en rettesnor for indsatsen frem til og efter 
2020: I år 2050 lever vi et godt liv i en 
ressourcebegrænset verden. Vores velfærd 
og vores sunde omgivelser skyldes en 
innovativ kredsløbsøkonomi, hvor intet 
spildes, og hvor naturressourcerne forvaltes 
på en måde, der øger samfundets 
robusthed. Væksten i vores 
lavemissionsøkonomi har længe været 
afkoblet fra ressourceforbruget og sætter 
tempoet for en verdensomspændende 
bæredygtig økonomi. Domstolsprøvelse på 
miljøområdet finder sted i og uden for 
EU. Alle har lige adgang til miljøfordele. 
Byrder som følge af miljøforringelser 
deles retfærdigt.

Or. en
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Ændringsforslag 140
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 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, 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. Endvidere bør 
samfundet som helhed så vidt muligt 
inddrages i processen med henblik på at 
løse førnævnte problemer.

Or. lt

Ændringsforslag 141
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 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, økonomi og industri, 
forskning og innovation, beskæftigelse, 
handel, udvikling, udenrigspolitik, 
sikkerhed 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.
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Or. en

Ændringsforslag 142
Richard Seeber, Peter Liese

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12. EU har iværksat omstillingen ved hjælp 
af langsigtede integrerede strategier, som 
skal standse tabet af biodiversitet27, 
forbedre ressourceeffektiviteten og 
fremskynde overgangen til en 
lavemissionsøkonomi. Kommissionen har 
yderligere integreret miljøhensyn og -mål i 
de seneste initiativer inden for andre 
centrale politikområder, f.eks. energi30 og 
transport31, og har forsøgt at øge
miljøfordelene gennem reformer af EU's 
politik for landbrug og udvikling af 
landdistrikter, fiskeri og samhørighed, hvor 
der bygges videre på de hidtidige 
resultater.

12. EU har iværksat omstillingen ved hjælp 
af langsigtede integrerede strategier, som 
skal standse tabet af biodiversitet27, 
forbedre ressourceeffektiviteten og 
fremskynde overgangen til en 
lavemissionsøkonomi. Kommissionen har 
yderligere integreret miljøhensyn og -mål i 
de seneste initiativer inden for andre 
centrale politikområder, f.eks. energi30 og 
transport31, og har forsøgt at øge 
miljøfordelene gennem reformer af EU's 
politik for landbrug og udvikling af 
landdistrikter, fiskeri og samhørighed, hvor 
der bygges videre på de hidtidige 
resultater. Dette kræver dog, at der lægges 
større vægt på gennemførelsen af 
bestemmelserne om 
krydsoverensstemmelse.

Or. de

Ændringsforslag 143
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

13. EU har indgået mange internationalt 
aftalte miljøforpligtelser, bl.a. i forbindelse 
med FN's konference om bæredygtig 
udvikling (Rio +20-topmødet), hvor 
Unionen gav sin støtte til en inklusiv grøn 

13. EU har indgået mange juridisk 
bindende forpligtelser i form af 
multilaterale miljøaftaler samt politisk 
bindende miljøforpligtelser, bl.a. i 
forbindelse med FN's konference om 
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økonomi som et centralt led i en bredere 
strategi for bæredygtig udvikling.

bæredygtig udvikling (Rio +20-topmødet). 
Slutdokumentet fra Rio +20-topmødet 
anerkendte inklusiv grøn økonomi som et
vigtigt redskab til at opnå bæredygtig 
udvikling og fastsatte rammerne for alle 
tre dimensioner af bæredygtig udvikling, 
hvor mange af disse afspejles i de 
prioriterede mål for dette program. På 
topmødet vedtoges det ligeledes at opstille 
bæredygtige udviklingsmål efter 2015 for 
at styrke de institutionelle rammer og 
udvikle en finansieringsstrategi for 
bæredygtig udvikling. Det er nu op til EU 
og medlemsstaterne at sikre, at 
forpligtelserne gennemføres på EU-plan 
gennem de interne politikker og globalt i 
medfør af bidrag til internationale 
initiativer.

Or. en

Ændringsforslag 144
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

14. Programmet supplerer disse 
bestræbelser ved at fastlægge prioriterede 
mål for EU, som skal nås inden udgangen 
af 2020.

14. Programmet supplerer disse 
bestræbelser ved at fastlægge prioriterede 
mål for EU, som skal nås inden udgangen 
af 2020, samt vejledende mål for 2050. EU 
skal sikre gennemførelsen af programmet, 
støtte nationale tiltag og hjælpe de mange 
aktører med at træffe 
omkostningseffektive 
investeringsbeslutninger.

Or. en

Ændringsforslag 145
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

15. I mange tilfælde vil indsatsen for at nå 
målene primært ligge på nationalt, 
regionalt eller lokalt niveau i 
overensstemmelse med 
subsidiaritetsprincippet. I andre tilfælde vil 
der være behov for yderligere 
foranstaltninger på EU-plan. Da 
miljøpolitikken er et område med delt 
kompetence i EU, er et af målene med 
dette program at skabe fælles ejerskab af 
fælles mål og sikre lige konkurrencevilkår 
for virksomheder og offentlige 
myndigheder. Klare mål kan også give de 
politiske beslutningstagere og andre 
interesseparter, herunder regioner, byer, 
virksomheder, arbejdsmarkedets parter og 
individuelle borgere, en følelse af, at der 
arbejdes hen imod samme mål, og 
forudsigelige handlingsrammer.

15. I mange tilfælde vil indsatsen for at nå 
målene primært ligge på nationalt, 
regionalt eller lokalt niveau i 
overensstemmelse med 
subsidiaritetsprincippet, forudsat at 
offentligheden får mulighed for at deltage 
i de miljømæssige drøftelser. I andre 
tilfælde vil der være behov for yderligere 
foranstaltninger på EU-plan. Da 
miljøpolitikken er et område med delt 
kompetence i EU, er et af målene med 
dette program at skabe fælles ejerskab af 
fælles mål og sikre lige konkurrencevilkår 
for virksomheder og offentlige 
myndigheder. Klare mål kan også give de 
politiske beslutningstagere og andre 
interesseparter, herunder regioner, byer, 
virksomheder, arbejdsmarkedets parter og 
individuelle borgere, en følelse af, at der 
arbejdes hen imod samme mål, og 
forudsigelige handlingsrammer.

Or. lt

Ændringsforslag 146
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

15. I mange tilfælde vil indsatsen for at nå 
målene primært ligge på nationalt, 
regionalt eller lokalt niveau i 
overensstemmelse med 
subsidiaritetsprincippet. I andre tilfælde vil 
der være behov for yderligere 
foranstaltninger på EU-plan. Da 
miljøpolitikken er et område med delt 
kompetence i EU, er et af målene med 
dette program at skabe fælles ejerskab af 
fælles mål og sikre lige konkurrencevilkår 

15. I mange tilfælde vil indsatsen for at nå 
målene primært ligge på nationalt, 
regionalt eller lokalt niveau i 
overensstemmelse med 
subsidiaritetsprincippet. I andre tilfælde vil 
der være behov for yderligere 
foranstaltninger på EU-plan. Da 
miljøpolitikken er et område med delt 
kompetence i EU, er et af målene med 
dette program at skabe fælles ejerskab af 
fælles mål og sikre lige konkurrencevilkår 
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for virksomheder og offentlige 
myndigheder. Klare mål kan også give de 
politiske beslutningstagere og andre 
interesseparter, herunder regioner, byer, 
virksomheder, arbejdsmarkedets parter og 
individuelle borgere, en følelse af, at der 
arbejdes hen imod samme mål, og 
forudsigelige handlingsrammer.

for virksomheder og offentlige 
myndigheder. Klare mål og udveksling af 
bedste praksis kan også give de politiske 
beslutningstagere og andre interesseparter, 
herunder regioner, byer, virksomheder, 
arbejdsmarkedets parter og individuelle 
borgere, en følelse af, at der arbejdes hen 
imod samme mål, og forudsigelige 
handlingsrammer.

Or. en

Ændringsforslag 147
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 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 
bidrager også til at lette presset på 
biodiversiteten, herunder økosystemer, 
arter og levesteder.

16. EU's økonomiske velstand og velfærd 
er baseret på Unionens naturkapital, dvs. 
Unionens biodiversitet, herunder
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,
byspildevandsdirektivet1, nitratdirektivet2,
havstrategirammedirektivet, direktivet om 
luftkvalitet og dermed forbundne 
direktiver, habitatdirektivet og 
fugledirektivet. Lovgivning om 
bekæmpelse af klimaforandringer, 
kemikalier, industriemissioner og affald 
bidrager også til at lette presset på 
biodiversiteten, herunder økosystemer,
jordbund, arter og levesteder.

__________________
1 Direktiv 91/271/EØF.
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2 Direktiv 91/676/EØF.

Or. en

Ændringsforslag 148
Giancarlo Scottà

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 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 
bidrager også til at lette presset på 
biodiversiteten, herunder økosystemer, 
arter og levesteder.

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
stor 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 
bidrager også til at lette presset på 
biodiversiteten, herunder økosystemer, 
arter og levesteder.

Or. it

Ændringsforslag 149
Jean-Pierre Audy

Forslag til afgørelse
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Bilag 1 – stk. 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 
bidrager også til at lette presset på 
biodiversiteten, herunder økosystemer, 
arter og levesteder.

16. EU's økonomiske velstand og velfærd 
er baseret på Unionens borgere og
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 
bidrager også til at lette presset på 
biodiversiteten, herunder økosystemer, 
arter og levesteder.

Or. fr

Ændringsforslag 150
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 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 

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 



AM\931263DA.doc 45/70 PE508.007v01-00

DA

naturkapitalen, herunder 
vandrammedirektivet, 
havstrategirammedirektivet, direktivet om 
luftkvalitet og dermed forbundne 
direktiver, habitatdirektivet og 
fugledirektivet. Lovgivning om 
bekæmpelse af klimaforandringer, 
kemikalier, industriemissioner og affald 
bidrager også til at lette presset på 
biodiversiteten, herunder økosystemer, 
arter og levesteder.

naturkapitalen, herunder 
vandrammedirektivet, 
havstrategirammedirektivet,
byspildevandsdirektivet1, nitratdirektivet2,
direktivet om luftkvalitet og dermed 
forbundne direktiver, habitatdirektivet og 
fugledirektivet. Lovgivning om 
bekæmpelse af klimaforandringer, 
kemikalier, industriemissioner og affald 
bidrager også til at lette presset på 
biodiversiteten, herunder økosystemer, 
arter og levesteder.

__________________
1 Direktiv 91/271/EØF.
2 Direktiv 91/676/EØF.

Or. en

Ændringsforslag 151
Elena Oana Antonescu

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 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 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,
byspildevandsdirektivet1, nitratdirektivet2,
direktivet om luftkvalitet og dermed 
forbundne direktiver, habitatdirektivet og 
fugledirektivet. Lovgivning om 
bekæmpelse af klimaforandringer, 
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bidrager også til at lette presset på 
biodiversiteten, herunder økosystemer, 
arter og levesteder.

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

__________________
1 Direktiv 91/271/EØF.
2 Direktiv 91/676/EØF.

Or. en

Ændringsforslag 152
Ewald Stadler

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

17. De seneste vurderinger viser dog, at der 
stadig sker biodiversitetstab i EU, og at de 
fleste økosystemer er i en alvorligt 
forringet tilstand. EU's 
biodiversitetsstrategi frem til 2020 
fastsætter de mål og aktioner, der skal til 
for at vende disse negative tendenser og 
forbedre økosystemtjenesterne. Den skal 
gennemføres i fuldt omfang, hvis EU skal 
kunne nå sit overordnede mål for 
biodiversitet i 2020. Strategien omfatter 
indbyggede foranstaltninger til at forbedre 
gennemførelsen af fugle- og 
habitatdirektiverne, herunder Natura 2000-
nettet, men det vil kræve fuld 
gennemførelse af al eksisterende 
lovgivning, der har til formål at beskytte 
naturkapitalen, hvis det overordnede mål 
skal nås.

17. De seneste vurderinger viser dog, at der 
stadig sker biodiversitetstab i EU. EU's 
biodiversitetsstrategi frem til 2020 
fastsætter de mål og aktioner, der skal til 
for at vende disse negative tendenser og 
forbedre økosystemtjenesterne. Den skal 
gennemføres i fuldt omfang, hvis EU skal 
kunne nå sit overordnede mål for 
biodiversitet i 2020. Strategien omfatter 
indbyggede foranstaltninger til at forbedre 
gennemførelsen af fugle- og 
habitatdirektiverne, herunder Natura 2000-
nettet, men det vil kræve fuld 
gennemførelse af al eksisterende 
lovgivning, der har til formål at beskytte 
naturkapitalen, hvis det overordnede mål 
skal nås.

Or. de

Ændringsforslag 153
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen
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Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

17. De seneste vurderinger viser dog, at der 
stadig sker biodiversitetstab i EU, og at de 
fleste økosystemer er i en alvorligt 
forringet tilstand. EU's 
biodiversitetsstrategi frem til 2020 
fastsætter de mål og aktioner, der skal til 
for at vende disse negative tendenser og 
forbedre økosystemtjenesterne. Den skal 
gennemføres i fuldt omfang, hvis EU skal 
kunne nå sit overordnede mål for 
biodiversitet i 2020. Strategien omfatter 
indbyggede foranstaltninger til at forbedre 
gennemførelsen af fugle- og 
habitatdirektiverne, herunder Natura 2000-
nettet, men det vil kræve fuld
gennemførelse af al eksisterende 
lovgivning, der har til formål at beskytte 
naturkapitalen, hvis det overordnede mål 
skal nås.

17. De seneste vurderinger viser dog, at der 
stadig sker biodiversitetstab i EU, og at de 
fleste økosystemer er i en alvorligt 
forringet tilstand. EU's 
biodiversitetsstrategi frem til 2020 
fastsætter de mål og aktioner, der skal til 
for at standse tabet af biodiversitet og
bevare, genoprette og forbedre
økosystemerne og deres tjenester. Den 
skal gennemføres i fuldt omfang, hvis EU 
skal kunne nå sit overordnede mål for 
biodiversitet i 2020. Strategien omfatter 
indbyggede foranstaltninger til at forbedre 
gennemførelsen af fugle- og 
habitatdirektiverne, herunder Natura 2000-
nettet, men det vil kræve fuld 
gennemførelse af al eksisterende 
lovgivning, der har til formål at beskytte 
naturkapitalen, hvis det overordnede mål 
skal nås.

Or. en

Ændringsforslag 154
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

17. De seneste vurderinger viser dog, at der 
stadig sker biodiversitetstab i EU, og at de 
fleste økosystemer er i en alvorligt 
forringet tilstand. EU's 
biodiversitetsstrategi frem til 2020 
fastsætter de mål og aktioner, der skal til 
for at vende disse negative tendenser og 
forbedre økosystemtjenesterne. Den skal 
gennemføres i fuldt omfang, hvis EU skal 
kunne nå sit overordnede mål for 

17. De seneste vurderinger viser dog, at der 
stadig sker biodiversitetstab i EU, og at de 
fleste økosystemer er i en alvorligt 
forringet tilstand. EU's 
biodiversitetsstrategi frem til 2020 
fastsætter de mål og aktioner, der skal til 
for at vende disse negative tendenser og 
forbedre økosystemtjenesterne. Den skal 
gennemføres i fuldt omfang, hvis EU skal 
kunne nå sit overordnede mål for 
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biodiversitet i 2020. Strategien omfatter 
indbyggede foranstaltninger til at forbedre 
gennemførelsen af fugle- og 
habitatdirektiverne, herunder Natura 2000-
nettet, men det vil kræve fuld 
gennemførelse af al eksisterende 
lovgivning, der har til formål at beskytte 
naturkapitalen, hvis det overordnede mål 
skal nås.

biodiversitet i 2020. Strategien omfatter 
indbyggede foranstaltninger til at forbedre 
gennemførelsen af fugle- og 
habitatdirektiverne, herunder Natura 2000-
nettet, men det vil kræve fuld 
gennemførelse af al eksisterende 
lovgivning, der har til formål at beskytte 
naturkapitalen, hvis det overordnede mål 
skal nås. Kommissionen bør i den 
forbindelse sikre, at forvaltningsplanerne 
til beskyttelse af Natura 2000-nettet 
overholder bestemmelserne i 
habitatdirektivets artikel 6. Ejere og 
brugere bør deltage aktivt i 
gennemførelsen af politikken til bevarelse 
af biodiversitet.

Or. es

Ændringsforslag 155
Pavel Poc

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

17. De seneste vurderinger viser dog, at der 
stadig sker biodiversitetstab i EU, og at de 
fleste økosystemer er i en alvorligt 
forringet tilstand. EU's 
biodiversitetsstrategi frem til 2020 
fastsætter de mål og aktioner, der skal til 
for at vende disse negative tendenser og 
forbedre økosystemtjenesterne. Den skal 
gennemføres i fuldt omfang, hvis EU skal 
kunne nå sit overordnede mål for 
biodiversitet i 2020. Strategien omfatter 
indbyggede foranstaltninger til at forbedre 
gennemførelsen af fugle- og 
habitatdirektiverne, herunder Natura 2000-
nettet, men det vil kræve fuld 
gennemførelse af al eksisterende 
lovgivning, der har til formål at beskytte 
naturkapitalen, hvis det overordnede mål 

17. De seneste vurderinger viser dog, at der 
stadig sker biodiversitetstab i EU, og at de 
fleste økosystemer er i en alvorligt 
forringet tilstand. Invasive fremmede arter 
udgør en større risiko end tidligere 
antaget for biodiversiteten, menneskers 
sundhed og økonomien. EU's 
biodiversitetsstrategi frem til 2020 
fastsætter de mål og aktioner, der skal til 
for at vende disse negative tendenser og 
forbedre økosystemtjenesterne. Den skal 
gennemføres i fuldt omfang, hvis EU skal 
kunne nå sit overordnede mål for 
biodiversitet i 2020. Strategien omfatter
indbyggede foranstaltninger til at forbedre 
gennemførelsen af fugle- og 
habitatdirektiverne, herunder Natura 2000-
nettet, men det vil kræve fuld 
gennemførelse af al eksisterende 
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skal nås. lovgivning, der har til formål at beskytte 
naturkapitalen, hvis det overordnede mål 
skal nås.

Or. en

Begrundelse

The ecological and economic justifications for action are compelling. Biological invasions 
are one of the main drivers of biodiversity loss. Invasive alien species may have far-reaching 
and harmful effects on the environment and natural resources for generations. Invasive alien 
species can also affect human life and health and cause serious economic damage to 
agriculture, forestry and fisheries, which is estimated to be at least EUR 12 billion per year in 
Europe alone. Postponing effective action further will prevent the EU from achieving its own 
biodiversity conservation objectives and its global biodiversity commitments.

Ændringsforslag 156
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 17 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

17a. Medlemsstaternes forvaltningsplaner 
bør integrere forskellige aspekter fra 
forskellige politikker. Det er i den 
forbindelse vigtigt, at medlemsstaterne 
tager højde for, at vandressourcer og 
bestemte afgrøder er afgørende for at 
opnå en gunstig bevaringsstatus for 
levesteder og arter.

Or. es

Ændringsforslag 157
Matthias Groote

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

18. Til trods for en betydelig indsats hidtil 18. Til trods for en betydelig indsats hidtil 
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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.

vil vandrammedirektivets krav om at opnå 
en "god økologisk tilstand" frem til 2015 
sandsynligvis kun blive overholdt for ca. 
53 % af EU's overfladevandområder. Som 
følge af den kontinuerlige 
menneskeskabte overbelastning af 
havene, bl.a. gennem overfiskeri, 
dumpning af affald og masseturisme, er
der også risiko for, at 
havstrategirammedirektivets mål om at 
opnå "god miljøtilstand" frem til 2020 ikke 
nås. En mere koordineret og lovreguleret 
udnyttelse af have og kystområder på 
grundlag af en integreret kystforvaltning 
er derfor helt afgørende. 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.

Or. de

Ændringsforslag 158
Richard Seeber, Peter Liese

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 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, 

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.
Vandrammedirektivet bør derfor også 
omfattes af bestemmelserne om 
krydsoverensstemmelse. 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 
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lider økosystemerne fortsat under 
kvælstofdeposition og ozonforurening, der 
stammer fra udledninger fra transport, 
intensivt landbrug og elproduktion.

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.

Or. de

Ændringsforslag 159
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 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 kvælstof-
og svovldeposition og ozonforurening, der 
stammer fra udledninger fra transport, 
intensivt landbrug og elproduktion.

Or. en

Ændringsforslag 160
Matthias Groote

Forslag til afgørelse
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Bilag 1 – stk. 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 
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.

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 
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. Især i landbrugssektoren er der et 
stort potentiale for at reducere 
drivhusgasudledningerne og mindske 
udledningen af gødningsstoffer med 
kvælstof og fosfor i grundvandet. Et 
landbrug, der overholder strenge 
miljøkrav, kan således ikke alene sikre og 
varigt forbedre jordbundskvaliteten og 
bevare biodiversiteten i landdistrikter, men 
kan også yde et væsentligt bidrag til en 
forbedring af luft- og vandkvaliteten. En 
grønnere fælles landbrugspolitik vil
desuden også fremme miljøvenlige 
landbrugsmetoder såsom 
afgrødediversificering, beskyttelse af 
permanente græsarealer og etablering og 
bevarelse af økologisk værdifulde 
landbrugsarealer og skovområder.

Or. de

Ændringsforslag 161
Giancarlo Scottà

Forslag til afgørelse
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Bilag 1 – stk. 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 
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.

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 
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. 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.

Or. it

Ændringsforslag 162
Christa Klaß, Britta Reimers, Esther de Lange

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 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, 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
objektive og målelige kriterier i 
vandrammedirektivet. 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. Et 
bæredygtigt landbrug er i det væsentlige 
kendetegnet ved en ansvarlig forvaltning 
for de kommende generationer, dvs. en 
høj produktivitet, der er forbundet med en 
ressourceeffektiv økonomi.

Or. de

Ændringsforslag 163
Eija-Riitta Korhola

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 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 
politikkerne er sammenhængende og giver 
gensidige fordele. De grønne elementer, 
der er beskrevet i Kommissionens 
reformforslag, navnlig for EU's landbrug, 

19. At opnå en bæredygtig anvendelse af
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 
politikkerne er sammenhængende og giver 
gensidige fordele. De grønne elementer, 
der er beskrevet i Kommissionens 
reformforslag, navnlig for EU's landbrug, 
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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.

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.

Or. en

Ændringsforslag 164
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 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 
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 

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 udviklingen og gennemførelsen af andre 
politikker, så det sikres, at 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 
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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.

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.

Or. en

Ændringsforslag 165
Anna Rosbach

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

20. For så vidt angår havmiljøet, hvor den 
maritime sektor byder på økonomiske 
muligheder, fra fiskeri, søfart og 
akvakultur til råvarer og offshore-energi og 
havbioteknologi, er det nødvendigt at sikre, 
at udnyttelsen er forenelig med bevarelsen 
og den bæredygtige forvaltning af marine 
og kystnære økosystemer.

20. For så vidt angår havmiljøet, hvor den 
maritime sektor byder på økonomiske 
muligheder, fra fiskeri, søfart og 
akvakultur til råvarer og offshore-energi og 
havbioteknologi, er det nødvendigt at sikre, 
at udnyttelsen er forenelig med bevarelsen 
og den bæredygtige forvaltning af marine 
og kystnære økosystemer. Hvor det er 
relevant, bør de berørte parter have 
mulighed for at forelægge nye idéer til 
beskyttelse af havmiljøet.

Or. en

Ændringsforslag 166
Matthias Groote

Forslag til afgørelse
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Bilag 1 – stk. 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

20. For så vidt angår havmiljøet, hvor den 
maritime sektor byder på økonomiske 
muligheder, fra fiskeri, søfart og 
akvakultur til råvarer og offshore-energi og 
havbioteknologi, er det nødvendigt at sikre, 
at udnyttelsen er forenelig med bevarelsen 
og den bæredygtige forvaltning af marine 
og kystnære økosystemer.

20. For så vidt angår havmiljøet, hvor den 
maritime sektor byder på økonomiske 
muligheder, fra fiskeri, søfart og 
akvakultur til råvarer og offshore-energi og 
havbioteknologi, er det nødvendigt at sikre, 
at udnyttelsen er i overensstemmelse med
målsætningen om bevarelsen og den 
bæredygtige forvaltning af marine og 
kystnære økosystemer. En integreret 
europæisk forvaltning af kystområder kan 
sammen med en bæredygtig maritim 
fysisk planlægning udgøre et effektivt 
instrument til styring af hav- og 
kystaktiviteter og til etablering af en 
balance mellem havområdets forskellige 
funktioner.

Or. de

Ændringsforslag 167
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

20. For så vidt angår havmiljøet, hvor den 
maritime sektor byder på økonomiske 
muligheder, fra fiskeri, søfart og 
akvakultur til råvarer og offshore-energi og 
havbioteknologi, er det nødvendigt at sikre, 
at udnyttelsen er forenelig med bevarelsen 
og den bæredygtige forvaltning af marine 
og kystnære økosystemer.

20. For så vidt angår havmiljøet, hvor den 
maritime sektor byder på økonomiske 
muligheder, fra fiskeri, søfart og 
akvakultur til råvarer og offshore-energi og 
havbioteknologi, er det nødvendigt at sikre, 
at udnyttelsen er forenelig med bevarelsen 
og den bæredygtige forvaltning af marine 
og kystnære økosystemer. Bevarelsen af 
de marine ressourcer indebærer en aftale
mellem medlemsstaterne og
Kommissionen vedrørende en digital 
kortlægning af EU's farvande og 
bevaringsværdige levesteder og arter. 
Denne kortlægning bør omfatte 
elementer, hvis beskyttelse er anerkendt i 
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traktaterne og i lovgivningen om
vurdering af virkninger på miljøet, 
herunder naturressourcer, biodiversitet og 
kulturarv. I forbindelse med
internationale farvande, navnlig 
Middelhavet, bør Kommissionen fremme 
vurderinger inden for rammerne af den 
integrerede havpolitik.

Or. es

Ændringsforslag 168
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

21. Økosystembaserede tilgange til 
bekæmpelse af og tilpasning til 
klimaforandringer, som også er til gavn for 
biodiversiteten og andre 
økosystemtjenester, bør i højere grad 
anvendes som en del af EU's klimapolitik, 
medens andre miljømål, som f.eks. 
bevarelse af biodiversitet og beskyttelse af 
vandressourcer, fuldt ud bør indgå i 
beslutninger om vedvarende energi. 
Endelig må der træffes foranstaltninger, 
som løser problemerne med 
transportrelateret luftforurening og CO2-
udslip41.

21. Økosystembaserede tilgange til 
bekæmpelse af og tilpasning til 
klimaforandringer, som også er til gavn for 
biodiversiteten og andre 
økosystemtjenester, bør i højere grad 
anvendes som en del af EU's klimapolitik, 
medens andre miljømål, som f.eks. 
bevarelse af biodiversitet og beskyttelse af
jordbunds- og vandressourcer, fuldt ud bør 
indgå i beslutninger om vedvarende energi. 
Endelig må der træffes foranstaltninger, 
som løser problemerne med 
transportrelateret luftforurening og CO2-
udslip41.

Or. en

Ændringsforslag 169
Matthias Groote

Forslag til afgørelse
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Bilag 1 – stk. 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. Denne kunstige arealbefæstelse 
har en negativ indvirkning på det 
naturlige vandmiljø, fordi overfladevandet 
ikke længere kan sive ned og nå 
grundvandet. Eftersom jordbunden 
derved bl.a. ikke længere er i stand til at 
optage og lagre regnvand, sker der en 
øget vandafstrømning, hvilket medfører 
oversvømmelse og mangel på drikkevand.
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 skal derfor definere 
præcist, hvilke områder der er godkendt 
til bebyggelse, og begrænse områdernes 
omfang. Som kompensation for den 
uundgåelige arealbefæstelse af store 
områder skal der etableres grønne 
områder i tilstrækkeligt omfang.

Or. de
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Ændringsforslag 170
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 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 og 
ørkendannelsen. 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 miljømæssige, økonomiske og
sociale risici, herunder 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 og bør tage særligt hensyn til 
bevarelse af biodiversitet og 
vandbeskyttelse.

Or. en
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Ændringsforslag 171
Margrete Auken, Jo Leinen

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 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 landarealer i og uden for EU 
truer leveringen af en række vigtige 
økosystemtjenester, truer biodiversiteten 
og øger Europas sårbarhed over for 
klimaforandringer og naturkatastrofer. Det 
øger også forringelsen af jordbunden og 
ørkendannelsen. 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 med henblik på at skabe en 
situation uden nettoarealinddragelse i 
2050.

Or. en

Ændringsforslag 172
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Forslag til afgørelse
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Bilag 1 – stk. 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 miljømæssige, økonomiske og
sociale risici, herunder 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.

Or. en

Ændringsforslag 173
Christa Klaß, Britta Reimers, Esther de Lange

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

22. Forringelse, fragmentering og uholdbar 
udnyttelse af EU's landarealer truer 

22. Forringelse, fragmentering og uholdbar 
udnyttelse af EU's landarealer truer 
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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.

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 skal medlemsstaterne 
opfordres til at træffe foranstaltninger til 
begrænsning af arealanvendelsen og til 
bevarelse af landbrugsjord beregnet til 
produktion af fødevarer, foder og 
reproducerbare råvarer.

Or. de

Ændringsforslag 174
Anja Weisgerber

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

23. For at reducere de største 
menneskeskabte belastninger af 

udgår
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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 for deres respektive 
beføjelser, og hvordan jordkvalitet bedst 
håndteres inden for en bindende retlig 
ramme42. Der vil desuden blive fastsat mål 
for bæredygtig arealudnyttelse og 
jordbundskvalitet.
42 I KOM (2006) 232 (EUT 332 af 
30.12.2006) foreslås et direktiv med 
rammebestemmelser om beskyttelse af 
jordbunden og om ændring af direktiv 
2004/35/EF.

Or. de

Begrundelse

Beskyttelsen af jordbunden kan reguleres mere målrettet, effektivt og ubureaukratisk på 
lokalt, regionalt og nationalt niveau end på fællesskabsniveau. En retligt bindende europæisk 
lovgivning ville ikke kunne forenes med nærhedsprincippet.

Ændringsforslag 175
Christa Klaß, Britta Reimers

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 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 

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 



AM\931263DA.doc 65/70 PE508.007v01-00

DA

til at skabe en "jordforringelsesneutral 
verden". EU og medlemsstaterne bør 
overveje, hvordan man bedst kan 
gennemføre en sådan forpligtelse inden for
deres respektive beføjelser, og hvordan 
jordkvalitet bedst håndteres inden for en
bindende retlig ramme42. Der vil desuden 
blive fastsat mål for bæredygtig 
arealudnyttelse og jordbundskvalitet.

til at skabe en "jordforringelsesneutral 
verden". En sådan forpligtelse kan bedst 
opfyldes på medlemsstatsniveau. 

Under hensyntagen til nærhedsprincippet 
håndteres jordkvalitet bedst på 
medlemsstatsniveau inden for bindende
retlige rammer. Der vil desuden blive 
fastsat mål for bæredygtig arealudnyttelse 
og jordbundskvalitet.

Or. de

Ændringsforslag 176
Matthias Groote

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 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 for 
deres respektive beføjelser, og hvordan 
jordkvalitet bedst håndteres inden for en 
bindende retlig ramme42. Der vil desuden 
blive fastsat mål for bæredygtig 
arealudnyttelse og jordbundskvalitet.

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 for 
deres respektive beføjelser. En bæredygtig
arealudnyttelse og jordbundskvalitet skal 
være en integreret del af en omfattende og 
bindende europæisk ramme for 
beskyttelse og bæredygtig anvendelse af 
jorden. Eftersom jordbunds-, miljø- og 
klimabeskyttelse er uløseligt forbundet 
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med hinanden, har vedtagelsen af 
bindende regler, der gælder for hele 
Europa, afgørende betydning for 
opfyldelsen af de europæiske klimamål, 
bevarelsen af biodiversiteten og sikringen 
af landbrugets produktivitet.

Or. de

Ændringsforslag 177
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 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 
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.

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
træffe foranstaltninger og overveje, 
hvordan jordkvalitet bedst håndteres inden 
for en bindende retlig ramme. Der vil 
desuden blive fastsat mål for bæredygtig 
arealudnyttelse og jordbundskvalitet.

Or. es

Ændringsforslag 178
Margrete Auken, Jo Leinen

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

23. For at reducere de største 23. For at reducere de største 
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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 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.

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 anerkendte 
den økonomiske og sociale betydning af 
god arealforvaltning og opfordrede til at 
skabe en "jordforringelsesneutral verden". 
EU og medlemsstaterne bør sikre 
gennemførelsen af en sådan forpligtelse 
inden for deres respektive beføjelser, og
overveje hvordan jordkvalitet bedst 
håndteres inden for en bindende retlig 
ramme i overensstemmelse med 
Kommissionens forslag til et direktiv om 
rammebestemmelser om beskyttelse af 
jordbunden. Der vil desuden blive fastsat 
mål for bæredygtig arealudnyttelse og 
jordbundskvalitet.

Or. en

Ændringsforslag 179
Richard Seeber, Peter Liese

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 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 for 
deres respektive beføjelser, og hvordan 
jordkvalitet bedst håndteres inden for en 

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 for 
deres respektive beføjelser, og hvordan 
jordkvalitet bedst håndteres inden for den 
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bindende retlig ramme42. Der vil desuden 
blive fastsat mål for bæredygtig 
arealudnyttelse og jordbundskvalitet.

eksisterende retlige ramme. Der vil 
desuden blive fastsat mål for bæredygtig 
arealudnyttelse og jordbundskvalitet.

42 I KOM (2006) 232 (EUT 332 af 
30.12.2006) foreslås et direktiv med 
rammebestemmelser om beskyttelse af 
jordbunden og om ændring af direktiv 
2004/35/EF.

Or. de

Ændringsforslag 180
Gerben-Jan Gerbrandy

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 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 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.

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 anerkendte 
den økonomiske og sociale betydning af 
god arealforvaltning og opfordrede til at 
skabe en "jordforringelsesneutral verden". 
EU og medlemsstaterne bør overveje, 
hvordan man bedst kan gennemføre en 
sådan forpligtelse inden for deres 
respektive beføjelser, og hvordan 
jordkvalitet bedst håndteres under 
anvendelse af en risikobaseret metode
inden for en bindende retlig ramme, der er 
baseret på de relevante aspekter i 
Kommissionens forslag til et direktiv om 
rammebestemmelser om beskyttelse af 
jordbunden og om ændring af direktiv 
2004/35/EF. Der bør desuden fastsættes
mål for bæredygtig arealudnyttelse og 
jordbundskvalitet.
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Or. en

Ændringsforslag 181
Esther de Lange

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 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 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.

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 for 
deres respektive beføjelser, og hvordan 
jordkvalitet bedst håndteres. 

Or. nl

Ændringsforslag 182
Anja Weisgerber, Esther de Lange

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 23 – fodnote 42

Kommissionens forslag Ændringsforslag

42. I KOM (2006) 232 (EUT 332 af 
30.12.2006) foreslås et direktiv med 
rammebestemmelser om beskyttelse af 
jordbunden og om ændring af direktiv 
2004/35/EF.

udgår

Or. de
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Begrundelse

Beskyttelsen af jordbunden kan reguleres mere målrettet, effektivt og ubureaukratisk på 
lokalt, regionalt og nationalt niveau end på fællesskabsniveau. En retligt bindende europæisk 
lovgivning ville ikke kunne forenes med nærhedsprincippet.


