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Ändringsförslag 76
Anna Rosbach

Förslag till lagstiftningsresolution
Beaktandeled 5a (nytt)

Förslag till lagstiftningsresolution Ändringsförslag

– med beaktande av Europaparlamentets 
resolution av den 19 januari 2012 om hur 
man ska undvika slöseri med livsmedel: 
strategier för att förbättra 
livsmedelskedjans effektivitet inom EU1

(2011/2175(INI)),
________________
1 Antagna texter, P7_TA(2012)0014.

Or. en

Ändringsförslag 77
Giancarlo Scottà

Förslag till beslut
Titeln

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 Förslag till Förslag till
EUROPAPARLAMENTETS OCH 
RÅDETS BESLUT

EUROPAPARLAMENTETS OCH 
RÅDETS BESLUT

om ett allmänt miljöhandlingsprogram för 
unionen till 2020

om ett allmänt miljöhandlingsprogram för 
unionen till 2020

Att leva gott inom planetens gränser Att leva gott på vår planet
(Text av betydelse för EES) (Text av betydelse för EES)

(Detta ändringsförslag berör hela texten.)

Or. it

Motivering

Kommissionens titel på programmet andas lite science fiction. Syftet med programmet är i 
stället att ge konkreta lösningar på verkliga problem.
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Ändringsförslag 78
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Förslag till beslut
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) Den aktuella och den framtida 
miljöpolitiken är om den genomförs 
effektivt central för att garantera hög 
sysselsättning, en konkurrenskraftig 
ekonomi, social stabilitet och en rik och 
sund miljö.

Or. en

Motivering

Såsom betonas på flera håll i detta dokument är miljöpolitiken central för att se till att 
framtidens EU präglas av social stabilitet, en konkurrenskraftig ekonomi som skapar hög 
sysselsättning och en rik och sund miljö. Dessa fördelar med miljöpolitiken sammanfattas och 
anges mer uttryckligen i detta ändringsförslag.

Ändringsförslag 79
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Förslag till beslut
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Det är nödvändigt att fastställa 
prioriterade mål för unionen till 2020, med 
siktet inställt på en långsiktig vision för 
2050. Det nya programmet bör bygga på de 
politiska initiativen i Europa 2020-
strategin4, däribland EU:s energi- och 
klimatpaket5, färdplanen för ett 
konkurrenskraftigt utsläppssnålt samhälle 
20506, EU:s strategi för biologisk mångfald 
fram till 20207, färdplanen för ett 
resurseffektivt Europa8 och
flaggskeppsinitiativet Innovationsunionen9.

(7) Det är nödvändigt att fastställa 
prioriterade mål för unionen till 2020, med 
siktet inställt på en långsiktig vision för 
2050. Det nya programmet bör bygga på de 
redan antagna politiska initiativen i 
Europa 2020-strategin4, däribland EU:s 
energi- och klimatpaket5, EU:s strategi för 
biologisk mångfald fram till 20207, 
färdplanen för ett resurseffektivt Europa8,
flaggskeppsinitiativet Innovationsunionen9

samt kommissionens förslag om EU:s 
klimat- och energipolitiska ramar fram till 
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2030. 

Or. en

Ändringsförslag 80
João Ferreira

Förslag till beslut
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Det är nödvändigt att fastställa 
prioriterade mål för unionen till 2020, med 
siktet inställt på en långsiktig vision för 
2050. Det nya programmet bör bygga på de 
politiska initiativen i Europa 2020-
strategin4, däribland EU:s energi- och 
klimatpaket5, färdplanen för ett 
konkurrenskraftigt utsläppssnålt samhälle 
20506, EU:s strategi för biologisk mångfald 
fram till 20207, färdplanen för ett 
resurseffektivt Europa8 och 
flaggskeppsinitiativet Innovationsunionen9.

(7) Det är nödvändigt att fastställa 
prioriterade mål för unionen till 2020, med 
siktet inställt på en långsiktig vision för 
2050. Det nya programmet bör bygga på de 
politiska initiativ som inte utgår från 
marknadslösningar för miljön i Europa 
2020-strategin4, däribland EU:s energi- och 
klimatpaket5, färdplanen för ett 
konkurrenskraftigt utsläppssnålt samhälle 
20506, EU:s strategi för biologisk mångfald 
fram till 20207, färdplanen för ett 
resurseffektivt Europa8 och 
flaggskeppsinitiativet Innovationsunionen9.

Or. pt

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

Förslag till beslut
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Programmet bör bidra till att unionens 
redan fastställda miljömål uppnås.

(8) Programmet bör bidra till att unionens 
redan fastställda miljömål uppnås, och 
politikområden där kompletterande mål 
behövs bör kartläggas.

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

Förslag till beslut
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Unionen har enats om att minska EU:s 
utsläpp av växthusgaser med minst 20 % 
till 2020 (30 % på villkor att andra 
utvecklade länder åtar sig att genomföra 
motsvarande minskningar och att 
utvecklingsländerna bidrar i motsvarande 
grad efter sitt ansvar och sin förmåga); 
säkerställa att 20 % av energiförbrukningen 
kommer från förnybar energi till 2020, och 
att användningen av primärenergi minskar 
med 20 % jämfört med de beräknade 
nivåerna, vilket ska uppnås genom 
förbättrad energieffektivitet10.

(9) Unionen har enats om att minska EU:s 
utsläpp av växthusgaser med minst 20 % 
till 2020 (30 % på villkor att andra 
utvecklade länder åtar sig att genomföra 
motsvarande minskningar och att 
utvecklingsländerna bidrar i motsvarande 
grad efter sitt ansvar och sin förmåga); 
säkerställa att 20 % av energiförbrukningen 
kommer från förnybar energi till 2020, och 
att användningen av primärenergi minskar 
med 20 % jämfört med de beräknade 
nivåerna, vilket ska uppnås genom 
förbättrad energieffektivitet10. Dessa 
åtaganden bör bibehållas på grundval av 
den befintliga ramen för klimat- och 
energipolitiken, som bygger på de 
bindande målen för 2030, så att de
långsiktiga klimatmålen kan uppnås på 
ett kostnadseffektivt sätt.

Or. de

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

Förslag till beslut
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Unionen har enats om att stoppa 
förlusten av biologisk mångfald och 
förstöringen av ekosystemtjänster i EU till 
2020, återställa dem i den mån det går, och 
stärka EU:s roll i att varna för förlust av 
global biologisk mångfald11.

(10) Unionen har enats om att stoppa 
förlusten av biologisk mångfald och 
förstöringen av ekosystemtjänster i EU till 
2020, återställa dem i den mån det går, och 
stärka EU:s roll i att varna för förlust av 
global biologisk mångfald11. Man har 
också enats om en långsiktig vision, 
nämligen att EU:s biologiska mångfald 
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och de ekosystemtjänster som den 
tillhandahåller – unionens naturkapital –
skyddas, värdesätts och återställs på 
lämpligt sätt för den biologiska 
mångfaldens egenvärde och dess viktiga 
bidrag till människors välfärd och 
ekonomiskt välstånd tills år 2050.

Or. en

Motivering

Enligt kommissionens meddelande (COM(2011)0244, rådets slutsatser av den 
25-26 maj 2010 och den 23 juni 2011 och Europaparlamentets ståndpunkt, antagen i plenum, 
i betänkandet om vår livförsäkring, vårt naturkapital – en strategi för biologisk mångfald i 
EU fram till 2020 (2011/2307).

Ändringsförslag 84
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Förslag till beslut
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Åtgärder för att de prioriterade målen 
ska nås bör vidtas på olika politiska nivåer, 
i enlighet med subsidiaritetsprincipen.

(19) Åtgärder för att de prioriterade målen 
ska nås bör vidtas på olika politiska nivåer, 
i enlighet med subsidiaritetsprincipen och 
den senaste vetenskapliga utvecklingen.

Or. en

Ändringsförslag 85
Anja Weisgerber, Esther de Lange

Förslag till beslut
Skäl 19a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19a) Marken spelar en avgörande roll för 
att uppnå EU:s mål i fråga om biologisk 
mångfald. Markförsämringar har främst 
lokala och regionala orsaker och effekter. 
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Därför bör subsidiaritetsprincipen följas i 
detta hänseende. Medlemsstaterna 
uppmanas att fullgöra sina skyldigheter 
att garantera markens kvalitet och hålla 
den i gott skick. De medlemsstater som 
saknar markskyddslagstiftning uppmanas 
att ta sitt ansvar.

Or. en

Ändringsförslag 86
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Förslag till beslut
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Det är viktigt att samarbete sker med 
icke-statliga aktörer för att programmet ska 
lyckas och de prioriterade målen nås.

(20) Det är viktigt att insynsbaserat
samarbete sker med icke-statliga aktörer 
för att programmet ska lyckas och de 
prioriterade målen nås.

Or. en

Ändringsförslag 87
João Ferreira, Sabine Wils

Förslag till beslut
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Det är viktigt att samarbete sker med 
icke-statliga aktörer för att programmet ska 
lyckas och de prioriterade målen nås.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. pt
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Ändringsförslag 88
Anna Rosbach

Förslag till beslut
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Förlust av biologisk mångfald och 
förstöring av ekosystem i unionen har stora 
effekter på miljön och är dyra för samhället 
som helhet, särskilt för ekonomiska aktörer 
i sektorer som är direkt beroende av 
ekosystemtjänster.

(21) Förlust av biologisk mångfald och 
förstöring av ekosystem i unionen har inte
bara stora effekter på miljön och är dyra 
för samhället som helhet, särskilt för 
ekonomiska aktörer i sektorer som är direkt 
beroende av ekosystemtjänster, utan även 
för framtida generationer. 

Or. en

Ändringsförslag 89
João Ferreira

Förslag till beslut
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Förlust av biologisk mångfald och 
förstöring av ekosystem i unionen har stora 
effekter på miljön och är dyra för samhället 
som helhet, särskilt för ekonomiska 
aktörer i sektorer som är direkt beroende 
av ekosystemtjänster.

(21) Förlust av biologisk mångfald och 
förstöring av ekosystem i unionen har stora 
effekter på miljön och är dyra för samhället 
som helhet.

Or. pt

Ändringsförslag 90
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Förslag till beslut
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Det finns betydande utrymme för att (22) Det finns betydande utrymme för att 
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minska utsläppen av växthusgaser och 
förbättra resurseffektiviteten inom unionen. 
Det kommer att minska belastningarna på 
miljön och ge ökad konkurrenskraft och 
nya källor för tillväxt och arbetstillfällen 
genom kostnadsbesparingar från förbättrad 
effektivitet, försäljning av uppfinningar 
och bättre resursförvaltning under hela 
livscykeln.

minska utsläppen av växthusgaser och 
förbättra energi- och resurseffektiviteten 
inom unionen. Det kommer att minska 
belastningarna på miljön och ge ökad 
konkurrenskraft och nya källor för tillväxt 
och arbetstillfällen genom 
kostnadsbesparingar från förbättrad 
effektivitet, försäljning av uppfinningar 
och bättre resursförvaltning under hela 
livscykeln.

Or. en

Ändringsförslag 91
Dan Jørgensen

Förslag till beslut
Skäl 22a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22a) Försämringar av den marina 
miljön, bland annat på grund av 
havsförsurning, marint avfall och 
havsbuller, utgör stora hot mot EU:s 
marina miljöer. 

Or. en

Ändringsförslag 92
Anna Rosbach

Förslag till beslut
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Miljöproblem och miljöpåverkan 
fortsätter att innebära stora risker för 
människors hälsa och välbefinnande, men 
åtgärder som förbättrar miljön kan ge 
fördelar.

(23) Miljöproblem och miljöpåverkan 
innebär allt större risker för människors 
hälsa och välbefinnande, men åtgärder som 
förbättrar miljön kan ge fördelar och bör 
främjas i alla aspekter av unionens 
politik.
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Or. en

Ändringsförslag 93
Zofija Mazej Kukovič

Förslag till beslut
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Miljöproblem och miljöpåverkan 
fortsätter att innebära stora risker för 
människors hälsa och välbefinnande, men 
åtgärder som förbättrar miljön kan ge 
fördelar.

(23) Miljöproblem och miljöpåverkan 
innebär allt större risker för människors 
hälsa och välbefinnande, särskilt när det 
gäller livsmedelsförsörjningens kvalitet 
och säkerhet, men åtgärder som förbättrar 
miljön kan ge fördelar.

Or. en

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

Förslag till beslut
Skäl 23a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23a) Unionens klimatpolitik måste utgå 
från en heltäckande strategi, och alla 
ekonomiska sektorer måste bidra till 
bekämpningen av klimatförändringar på 
vägen fram till 2050. Vid sidan av de 
sektorer som omfattas av 
utsläppshandelssystemet krävs det 
ytterligare åtgärder för att frigöra 
kostnadseffektiva utsläppsminskningar 
som täcks av beslutet om insatsfördelning, 
så att miljövänliga investeringar 
stimuleras och konsumenter och andra 
aktörer uppmuntras att förändra sitt 
beteende.

Or. en
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Ändringsförslag 95
Anna Rosbach

Förslag till beslut
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Att unionens miljölagstiftning 
genomförs fullt ut i hela unionen är en bra 
investering för miljön och människors 
hälsa, och även för ekonomin.

(24) Att unionens miljölagstiftning 
genomförs fullt ut i hela unionen är en bra 
investering för miljön och människors 
hälsa, för ekonomin och för framtida 
generationer.

Or. en

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

Förslag till beslut
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Att unionens miljölagstiftning 
genomförs fullt ut i hela unionen är en bra 
investering för miljön och människors 
hälsa, och även för ekonomin.

(24) Att unionens miljölagstiftning 
genomförs fullt ut i hela unionen är en 
fördragsenlig skyldighet och en bra 
investering för miljön och människors 
hälsa, och även för ekonomin.

Or. en

Ändringsförslag 97
Zofija Mazej Kukovič

Förslag till beslut
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Att unionens miljölagstiftning 
genomförs fullt ut i hela unionen är en bra 

(24) Att unionens miljölagstiftning 
genomförs fullt ut i hela unionen är en bra 
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investering för miljön och människors 
hälsa, och även för ekonomin.

investering för miljön, en trygg 
livsmedelsförsörjning och människors 
hälsa, och även för ekonomin.

Or. en

Ändringsförslag 98
João Ferreira, Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Förslag till beslut
Skäl 24a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24a) Ytterligare åtgärder bör vidtas för 
att öka jordbrukets hållbarhet. Större 
tonvikt bör läggas på förbättring av 
markkvaliteten genom växelbruk, odling 
av baljväxter, gröngödsel och integrerade 
system för grödor och boskap.
Vattenförbrukningen och 
vattenföroreningarna kan minskas genom 
djuruppfödning i blandade system och 
betessystem i stället för industriella 
system. Biologisk mångfald kan främjas 
genom ett mindre intensivt jordbruk.

Or. en

Ändringsförslag 99
Anna Rosbach

Förslag till beslut
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) Unionens miljöpolitik bör även 
fortsättningsvis bygga på ett bra 
faktaunderlag.

(25) Unionens miljöpolitik bör även 
fortsättningsvis bygga på ett bra 
faktaunderlag. När besparingar görs i 
unionsbudgeten bör man om möjligt 
undvika att skära i forskningsmedlen.

Or. en
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Ändringsförslag 100
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Förslag till beslut
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) Unionens miljöpolitik bör även 
fortsättningsvis bygga på ett bra 
faktaunderlag.

(25) Unionens miljöpolitik bör även 
fortsättningsvis bygga på ett bra kunskaps-
och faktaunderlag och vara lyhörd för 
vetenskapliga resultat.

Or. en

Ändringsförslag 101
Karl-Heinz Florenz

Förslag till beslut
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Miljömålen bör stödjas med lämpliga 
investeringar.

(26) Miljömålen bör stödjas med lämpliga 
investeringar och just inom avfallsområdet 
genom att EU:s strukturstöd anpassas till 
ramdirektivet om avfall. EU-medel bör 
t.ex. i första hand ges till verksamheter 
som är högre upp i avfallshierarkin 
(exempelvis prioriteras 
återvinningsanläggningar framför 
avfallsförstöring).

Or. de

Ändringsförslag 102
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Förslag till beslut
Skäl 26
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Miljömålen bör stödjas med lämpliga 
investeringar.

(26) Miljömålen bör stödjas med lämpliga 
investeringar, och offentlig–privata 
partnerskap bör främjas.

Or. en

Ändringsförslag 103
Anna Rosbach

Förslag till beslut
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) Miljöintegrering är nödvändigt för att 
belastningarna på miljön ska minska från 
politik och åtgärder inom andra sektorer, 
och för att miljö- och klimatmål ska 
uppfyllas.

(27) Miljöintegrering är nödvändigt inom 
alla politikområden för att belastningarna 
på miljön ska minska från politik och 
åtgärder inom andra sektorer, och för att 
miljö- och klimatmål ska uppfyllas.

Or. en

Ändringsförslag 104
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Förslag till beslut
Skäl 27a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27a) Medborgarnas engagemang i 
miljöfrågor kan ännu inte garanteras på 
ett tillräckligt effektivt och objektivt sätt i 
hela EU, i första hand via MKB-
förfaranden.

Or. lt
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Ändringsförslag 105
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Förslag till beslut
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) Som en del av uppföljningen av 
Förenta nationernas konferens om hållbar 
utveckling 2012 (Rio+20) bör det nya 
allmänna handlingsprogrammet 
innehålla stöd till internationella och 
regionala processer som syftar till att 
omvandla den globala ekonomin till en 
inkluderande grön ekonomi, inom ramen 
för hållbar utveckling och 
fattigdomsbekämpning.

(30) Det nya allmänna 
handlingsprogrammet bör stödja 
genomförandet av de åtaganden som 
gjordes vid Förenta nationernas konferens 
om hållbar utveckling 2012 (Rio+20),
inom EU och på internationell nivå, som 
syftar till att omvandla den globala 
ekonomin till en inkluderande grön 
ekonomi, inom ramen för hållbar 
utveckling och fattigdomsbekämpning.

Or. en

Ändringsförslag 106
Karl-Heinz Florenz

Förslag till beslut
Skäl 33a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33a) I enlighet med kommissionens 
meddelande (COM(2012)0095) och 
Europaparlamentets betänkande 
(2012/2104(INI)) ”Större nytta av EU:s 
miljöåtgärder: att stärka förtroendet 
genom bättre kunskap och 
reaktionsförmåga” bör genomförandet av 
EU:s lagstiftning på miljöområdet särskilt 
uppmärksammas.

Or. de

Ändringsförslag 107
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola
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Förslag till beslut
Artikel 2 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Att skydda, bevara och stärka unionens 
naturkapital.

(a) Att skydda, bevara och stärka en 
hållbar användning av unionens 
naturkapital.

Or. en

Ändringsförslag 108
Giancarlo Scottà

Förslag till beslut
Artikel 2 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Att omvandla unionen till en
resurseffektiv, grön, konkurrenskraftig och
koldioxidsnål ekonomi.

(b) Att åstadkomma en konkurrenskraftig,
koldioxidsnål och resurseffektiv
kretsloppsekonomi där miljön och 
ekosystemen respekteras.

Or. it

Ändringsförslag 109
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Förslag till beslut
Artikel 2 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Att omvandla unionen till en 
resurseffektiv, grön, konkurrenskraftig och 
koldioxidsnål ekonomi.

(b) Att omvandla unionen till en 
resurseffektiv, grön, innovativ,
konkurrenskraftig och koldioxidsnål 
ekonomi.

Or. en
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Ändringsförslag 110
Jean-Pierre Audy

Förslag till beslut
Artikel 2 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Att omvandla unionen till en 
resurseffektiv, grön, konkurrenskraftig och 
koldioxidsnål ekonomi.

b) Att omvandla unionen till en 
resurseffektiv, miljövänlig, 
konkurrenskraftig och koldioxidsnål 
ekonomi.

Or. fr

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

Förslag till beslut
Artikel 2 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Att förbättra faktaunderlaget för 
miljöpolitiken.

(e) att förbättra kunskaps- och
faktaunderlaget för miljöpolitiken,

Or. en

Ändringsförslag 112
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Förslag till beslut
Artikel 2 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Att säkerställa investeringar för miljö-
och klimatpolitik och få en korrekt 
prissättning.

(f) Att säkerställa investeringar för miljö-
och klimatpolitik.

Or. en
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Ändringsförslag 113
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Förslag till beslut
Artikel 2 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Att säkerställa investeringar för miljö-
och klimatpolitik och få en korrekt 
prissättning.

(f) att säkerställa privata och offentliga
investeringar för miljö- och klimatpolitik 
och få en korrekt prissättning,

Or. en

Ändringsförslag 114
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Förslag till beslut
Artikel 2 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) Att förbättra miljöintegrering och 
politiskt sammanhang.

(g) Att förbättra miljöintegrering och 
politiskt sammanhang och öka 
medborgarnas engagemang i miljöfrågor.

Or. lt

Ändringsförslag 115
João Ferreira

Förslag till beslut
Artikel 2 – punkt 1 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ga) Att forma ett harmoniskt och hållbart
förhållande mellan natur och samhälle.

Or. pt
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Ändringsförslag 116
Zofija Mazej Kukovič

Förslag till beslut
Artikel 2 – punkt 1 – led ia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ia) Att maximera försörjning med och 
tillgång till hälsosamma livsmedel.

Or. en

Ändringsförslag 117
João Ferreira

Förslag till beslut
Artikel 2 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Programmet ska grundas på principen 
att förorenaren betalar,
försiktighetsprincipen och förebyggande 
åtgärder, och principen om åtgärdande av 
föroreningar vid källan.

2. Programmet ska grundas på 
försiktighetsprincipen och förebyggande 
åtgärder, och principen om åtgärdande av 
föroreningar vid källan, och principerna 
om ekonomisk demokrati ska alltid vara 
överordnade marknadslagarna.

Or. pt

Ändringsförslag 118
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Förslag till beslut
Artikel 2 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Programmet ska garantera en hög 
nivå för miljöskydd och livskvalitet genom 
rättvist och hållbart välbefinnande för 
medborgarna.

Or. en
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Ändringsförslag 119
Anna Rosbach

Förslag till beslut
Artikel 2 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Alla åtgärder och mål som ingår i 
programmet ska genomföras enligt 
principerna om smart lagstiftning och vid 
behov omfattas av en utförlig 
konsekvensbedömning.

3. Alla åtgärder och mål som ingår i 
programmet ska genomföras enligt 
principerna om smart lagstiftning, baseras 
på välgrundad vetenskap och vid behov 
omfattas av en utförlig 
konsekvensbedömning.

Or. en

Ändringsförslag 120
Ewald Stadler

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de



PE508.007v01-00 22/68 AM\931263SV.doc

SV

Ändringsförslag 121
Anna Rosbach

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 122
Anna Rosbach

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Unionens miljöpolitik har stimulerat 
uppfinningar och investeringar i 
miljövänliga varor och tjänster, vilket gett 
arbetstillfällen och exportmöjligheter. 
Successiva utvidgningar har lett till bättre 
normer för miljöskydd i en stor del av den 
europeiska kontinenten, och unionens 
ansträngningar har bidragit till ökade 
internationella åtaganden för att bekämpa 
klimatförändringar och förlust av biologisk 
mångfald, och till lyckade globala 

3. Såväl medlemsstaternas som unionens 
miljöpolitik har stimulerat uppfinningar 
och investeringar i miljövänliga varor och 
tjänster, vilket gett arbetstillfällen och 
exportmöjligheter. Successiva utvidgningar 
har lett till bättre normer för miljöskydd i 
en stor del av den europeiska kontinenten, 
och unionens ansträngningar har bidragit 
till ökade internationella åtaganden för att 
bekämpa klimatförändringar och förlust av 
biologisk mångfald, och till lyckade 
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ansträngningar att få bort ozonförstörande
ämnen och blybensin.

globala ansträngningar att få bort 
ozonförstörande ämnen och blybensin.

Or. en

Ändringsförslag 123
Anna Rosbach

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Stora framsteg har också gjorts för att 
integrera miljömålen i andra 
politikområden och verksamheter inom 
unionen. I den ändrade gemensamma 
jordbrukspolitiken är sedan 2003 
direktstödet kopplade till krav för 
jordbrukarna att upprätthålla god 
jordbrukshävd och goda miljöförhållanden 
och att uppfylla tillämpliga miljölagar. Att 
bekämpa klimatförändringar har blivit en 
del av energipolitiken, och det har gjorts 
framsteg med att integrera frågor som rör 
resurseffektivitet, klimatförändringar och 
energieffektivitet i andra viktiga sektorer 
som transporter och byggnader.

4. Stora framsteg har också gjorts för att 
integrera miljömålen i andra 
politikområden och verksamheter inom 
unionen. I den ändrade gemensamma 
jordbrukspolitiken är sedan 2003 
direktstödet kopplade till krav för 
jordbrukarna att upprätthålla god 
jordbrukshävd och goda miljöförhållanden 
och att uppfylla tillämpliga miljölagar. När 
det gäller miljöanpassningen av den 
gemensamma jordbrukspolitiken finns det 
tyvärr fortfarande stort utrymme för 
förbättringar. Att bekämpa 
klimatförändringar har blivit en del av 
energipolitiken, och det har gjorts framsteg 
med att integrera frågor som rör 
resurseffektivitet, klimatförändringar och 
energieffektivitet i andra viktiga sektorer 
som transporter och byggnader.

Or. en

Ändringsförslag 124
Giancarlo Scottà

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Stora framsteg har också gjorts för att 4. Stora framsteg har också gjorts för att 
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integrera miljömålen i andra 
politikområden och verksamheter inom 
unionen. I den ändrade gemensamma 
jordbrukspolitiken är sedan 2003 
direktstödet kopplade till krav för 
jordbrukarna att upprätthålla god 
jordbrukshävd och goda miljöförhållanden 
och att uppfylla tillämpliga miljölagar. Att 
bekämpa klimatförändringar har blivit en 
del av energipolitiken, och det har gjorts 
framsteg med att integrera frågor som rör 
resurseffektivitet, klimatförändringar och 
energieffektivitet i andra viktiga sektorer 
som transporter och byggnader.

integrera miljömålen i andra 
politikområden och verksamheter inom 
unionen. I den ändrade gemensamma 
jordbrukspolitiken är sedan 2003 
direktstödet kopplade till krav för 
jordbrukarna att upprätthålla god 
jordbrukshävd och goda miljöförhållanden 
och att uppfylla tillämpliga miljölagar. 
Anpassningen till klimatförändringarna
har blivit en del av energipolitiken, och det 
har gjorts framsteg med att integrera frågor 
som rör resurseffektivitet, 
klimatförändringar och energieffektivitet i 
andra viktiga sektorer som transporter och 
byggnader.

Or. it

Ändringsförslag 125
Richard Seeber, Peter Liese

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Stora framsteg har också gjorts för att 
integrera miljömålen i andra 
politikområden och verksamheter inom 
unionen. I den ändrade gemensamma 
jordbrukspolitiken är sedan 2003 
direktstödet kopplade till krav för 
jordbrukarna att upprätthålla god 
jordbrukshävd och goda miljöförhållanden 
och att uppfylla tillämpliga miljölagar. Att 
bekämpa klimatförändringar har blivit en 
del av energipolitiken, och det har gjorts 
framsteg med att integrera frågor som rör 
resurseffektivitet, klimatförändringar och 
energieffektivitet i andra viktiga sektorer 
som transporter och byggnader.

4. Stora framsteg har också gjorts för att 
integrera miljömålen i andra 
politikområden och verksamheter inom 
unionen. I den ändrade gemensamma 
jordbrukspolitiken är sedan 2003 
direktstödet kopplade till krav för 
jordbrukarna att upprätthålla god 
jordbrukshävd och goda miljöförhållanden 
och att uppfylla tillämpliga miljölagar. Att 
bekämpa klimatförändringar har blivit en 
del av energipolitiken, och det har gjorts 
framsteg med att integrera frågor som rör 
resurseffektivitet, klimatförändringar och 
energieffektivitet i andra viktiga sektorer 
som transporter och byggnader. I 
framtiden måste emellertid större läggas 
vikt vid att tvärvillkoren genomförs på ett 
bättre sätt.

Or. de
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Ändringsförslag 126
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Markförstöringen fortgår i hög grad 
okontrollerat.

Or. en

Ändringsförslag 127
Margrete Auken, Jo Leinen

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

problematiska i många delar av Europa, 
och EU:s invånare utsätts fortfarande för 
farliga ämnen som skadar deras hälsa och 
välbefinnande. Ohållbar markanvändning 
förstör bördiga jordar, vilket får följder för 
den globala livsmedelstryggheten och 
målen om biologisk mångfald. 
Markförstöringen fortgår i hög grad 
okontrollerat och kräver en gemensam 
europeisk rättslig ram.

Or. en

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

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

5. Det finns dock många miljötrender inom 
EU som ger anledning till oro, inte minst 
på grund av att EU:s befintliga 
miljölagstiftning inte genomförs i 
tillräckligt hög grad. Endast 17 % av de 
arter och livsmiljöer som bedöms enligt 
habitatdirektivet har en god status, och 
försämringen och förlusten av naturkapital 
äventyrar försöken att nå målen för EU:s 
biologiska mångfald och 
klimatförändringar. Detta har höga 
följdkostnader som ännu inte har värderats 
korrekt i vårt ekonomiska och sociala 
system. 30 procent av EU:s yta är mycket 
fragmenterad, vilket påverkar den 
ekologiska konnektiviteten och därmed 
ekosystemens hälsa och deras förmåga att 
tillhandahålla ekosystemtjänster och 
lämpliga livsmiljöer för arter. Marina 
livsmiljöer och arter riskerar fortfarande 
att minska och utrotas till följd av olika 
hot som framkallas av människan i EU:s 
vatten. Det har visserligen gjorts framsteg 
inom EU för att frikoppla tillväxten från 
utsläpp av växthusgaser och 
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detta går EU:s företag miste om de 
betydande möjligheter som 
resurseffektivitet kan innebära i fråga om 
konkurrenskraft, kostnadsminskningar, 
förbättrad produktivitet och 
leveranstrygghet. Vattenkvaliteten och 
luftföroreningarna är fortfarande 
problematiska i många delar av Europa, 
och EU:s invånare utsätts fortfarande för 
farliga ämnen som kan skada deras hälsa 
och välbefinnande. Ohållbar 
markanvändning förstör bördiga jordar, 
vilket får följder för livsmedelstrygghet 
och målen om biologisk mångfald. 
Markförstöringen fortgår i hög grad 
okontrollerat.

miljöpåverkan, men resursanvändningen i 
stort är fortfarande ohållbar och ineffektiv, 
och avfallet hanteras ännu inte på rätt sätt. 
Till följd av detta går EU:s företag miste 
om de betydande möjligheter som 
resurseffektivitet kan innebära i fråga om 
konkurrenskraft, kostnadsminskningar, 
förbättrad produktivitet och 
leveranstrygghet. Vattenkvaliteten och 
luftföroreningarna är fortfarande 
problematiska i många delar av Europa, 
och EU:s invånare utsätts fortfarande för 
farliga ämnen som kan skada deras hälsa 
och välbefinnande. Ohållbar 
markanvändning förstör bördiga jordar, 
vilket får följder för livsmedelstrygghet 
och målen om biologisk mångfald. 
Markförstöringen fortgår i hög grad 
okontrollerat.

Or. en

Ändringsförslag 129
Pavel Poc

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Det finns dock många miljötrender inom 
EU som ger anledning till oro, inte minst 
på grund av att EU:s befintliga 
miljölagstiftning inte genomförs i 
tillräckligt hög grad. Endast 17 % av de 
arter och livsmiljöer som bedöms enligt 
habitatdirektivet har en god status, och 
försämringen och förlusten av naturkapital 
äventyrar försöken att nå målen för EU:s 
biologiska mångfald och 
klimatförändringar. Detta har höga 
följdkostnader som ännu inte har värderats 
korrekt i vårt ekonomiska och sociala 
system. 30 procent av EU:s yta är mycket 
fragmenterad, vilket påverkar den 
ekologiska konnektiviteten och därmed 

5. Det finns dock många miljötrender inom 
EU som ger anledning till oro, inte minst 
på grund av att EU:s befintliga 
miljölagstiftning inte genomförs i 
tillräckligt hög grad. Endast 17 % av de 
arter och livsmiljöer som bedöms enligt 
habitatdirektivet har en god status, och 
försämringen och förlusten av naturkapital 
äventyrar försöken att nå målen för EU:s
biologiska mångfald och 
klimatförändringar. Av de 395 europeiska 
inhemska arter som finns upptagna på 
IUCN:s rödlista över akut hotade arter är 
110 i fara på grund av invasiva 
främmande arter. Detta har höga 
följdkostnader som ännu inte har värderats 
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ekosystemens hälsa och deras förmåga att 
tillhandahålla ekosystemtjänster och 
lämpliga livsmiljöer för arter. Det har 
visserligen gjorts framsteg inom EU för att 
frikoppla tillväxten från utsläpp av 
växthusgaser och miljöpåverkan, men 
resursanvändningen i stort är fortfarande 
ohållbar och ineffektiv, och avfallet 
hanteras ännu inte på rätt sätt. Till följd av 
detta går EU:s företag miste om de 
betydande möjligheter som 
resurseffektivitet kan innebära i fråga om 
konkurrenskraft, kostnadsminskningar, 
förbättrad produktivitet och 
leveranstrygghet. Vattenkvaliteten och 
luftföroreningarna är fortfarande 
problematiska i många delar av Europa, 
och EU:s invånare utsätts fortfarande för 
farliga ämnen som kan skada deras hälsa 
och välbefinnande. Ohållbar 
markanvändning förstör bördiga jordar, 
vilket får följder för livsmedelstrygghet 
och målen om biologisk mångfald. 
Markförstöringen fortgår i hög grad 
okontrollerat.

korrekt i vårt ekonomiska och sociala 
system. 30 procent av EU:s yta är mycket 
fragmenterad, vilket påverkar den 
ekologiska konnektiviteten och därmed 
ekosystemens hälsa och deras förmåga att 
tillhandahålla ekosystemtjänster och 
lämpliga livsmiljöer för arter. Det har 
visserligen gjorts framsteg inom EU för att 
frikoppla tillväxten från utsläpp av 
växthusgaser och miljöpåverkan, men 
resursanvändningen i stort är fortfarande 
ohållbar och ineffektiv, och avfallet 
hanteras ännu inte på rätt sätt. Till följd av 
detta går EU:s företag miste om de 
betydande möjligheter som 
resurseffektivitet kan innebära i fråga om 
konkurrenskraft, kostnadsminskningar, 
förbättrad produktivitet och 
leveranstrygghet. Vattenkvaliteten och 
luftföroreningarna är fortfarande 
problematiska i många delar av Europa, 
och EU:s invånare utsätts fortfarande för 
farliga ämnen som kan skada deras hälsa 
och välbefinnande. Ohållbar 
markanvändning förstör bördiga jordar, 
vilket får följder för livsmedelstrygghet 
och målen om biologisk mångfald. 
Markförstöringen fortgår i hög grad 
okontrollerat.

Or. en

Motivering

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.

Ändringsförslag 130
Ewald Stadler

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

5. Det finns dock många miljötrender inom 
EU som ger anledning till oro, inte minst 
på grund av att EU:s befintliga 
miljölagstiftning inte genomförs i 
tillräckligt hög grad. Endast 17 % av de 
arter och livsmiljöer som bedöms enligt 
habitatdirektivet har en god status, och 
försämringen och förlusten av naturkapital 
äventyrar försöken att nå målen för EU:s 
biologiska mångfald och 
klimatförändringar. Detta har höga 
följdkostnader som ännu inte har värderats 
korrekt i vårt ekonomiska och sociala 
system, i den mån det över huvud taget 
går att sätta ett värde på naturen. 
Dessutom är det än så länge oklart i 
vilken omfattning klimatförändringar 
orsakas av människan och i vilken 
omfattning klimatet förändras genom 
naturlig påverkan. 30 procent av EU:s yta 
är mycket fragmenterad, vilket påverkar 
den ekologiska konnektiviteten och därmed 
ekosystemens hälsa och deras förmåga att 
tillhandahålla ekosystemtjänster och 
lämpliga livsmiljöer för arter. Det har 
visserligen gjorts framsteg inom EU för att 
frikoppla tillväxten från utsläpp av 
växthusgaser och miljöpåverkan, men 
resursanvändningen i stort är fortfarande 
ohållbar och ineffektiv, och avfallet 
hanteras ännu inte på rätt sätt. Till följd av 
detta går EU:s företag miste om de 
betydande möjligheter som 
resurseffektivitet kan innebära i fråga om 
konkurrenskraft, kostnadsminskningar, 
förbättrad produktivitet och 
leveranstrygghet. Vattenkvaliteten och 
luftföroreningarna är fortfarande 
problematiska i många delar av Europa, 
och EU:s invånare utsätts fortfarande för 
farliga ämnen som kan skada deras hälsa 
och välbefinnande. Ohållbar 
markanvändning förstör bördiga jordar, 
vilket får följder för livsmedelstrygghet 
och målen om biologisk mångfald. 
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Markförstöringen fortgår i hög grad 
okontrollerat.

Or. de

Ändringsförslag 131
Anna Rosbach

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

problematiska i många delar av Europa, 
och EU:s invånare utsätts fortfarande för 
farliga ämnen som kan skada deras hälsa 
och välbefinnande. Ohållbar 
markanvändning förstör bördiga jordar, 
vilket får följder för livsmedelstrygghet 
och målen om biologisk mångfald. 
Markförstöringen fortgår i hög grad 
okontrollerat.

Or. en

Ändringsförslag 132
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Miljöförändringar inom EU orsakas i allt 
högre grad av globala utvecklingstrender, 
exempelvis i fråga om befolkning, 
konsumtion, handel och snabba tekniska 
framsteg. De kan visserligen erbjuda stora 
möjligheter till ekonomisk tillväxt och 
samhälleligt välstånd, men de innebär även 
utmaningar och osäkerhet för EU:s 
ekonomi och samhälle och orsakar 
miljöförstöring i hela världen.

6. Miljöförändringar inom EU orsakas i allt 
högre grad av globala utvecklingstrender, 
exempelvis i fråga om befolkning, 
konsumtion, handel och snabba tekniska 
framsteg. De kan visserligen erbjuda stora 
möjligheter till ekonomisk tillväxt och 
samhälleligt välstånd, men de innebär även 
utmaningar och osäkerhet för EU:s 
ekonomi och samhälle på 
miljöskyddsområdet.

Or. es

Ändringsförslag 133
Ewald Stadler

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. De internationella dimensionerna av 
EU:s miljöpolitik måste även inbegripa 
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förhandlingar med andra länder. 
Möjligheterna att integrera miljömål i 
WTO:s handelspolitik har ännu inte 
uttömts.

Or. de

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

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Priserna på nödvändiga råvaror, metaller 
och energi tvingas upp genom de 
nuvarande slösaktiga systemen för 
produktion och konsumtion i 
världsekonomin, i kombination med en 
växande global efterfrågan på varor och 
tjänster och utarmningen av resurser, vilket 
skapar mer föroreningar och avfall, ökar 
utsläppen av växthusgaser och driver på 
markförstöring, avskogning och förlust av 
biologisk mångfald. Nära två tredjedelar av 
världens ekosystem håller på att försämras 
och det finns uppgifter som tyder på att 
planetens gränser för förlust av biologisk 
mångfald, klimatförändringar och kvävets 
kretslopp redan har överskridits. År 2030 
väntas ett globalt vattenunderskott på 40 % 
om inte betydande framsteg görs för att 
förbättra resurseffektiviteten. Det finns 
också en risk för att klimatförändringarna 
ytterligare kommer att förvärra problemen, 
med höga kostnader som följd. År 2011 
uppgick kostnaderna i världen för 
katastrofer som delvis berodde på 
klimatförändringar till över 300 miljarder 
euro. OECD har varnat för att fortsatt 
förstöring och utarmning av naturkapitalet 
riskerar att leda till oåterkalleliga 
förändringar, som kan hota två sekler av 
ökad levnadsstandard och medföra stora 

7. Priserna på nödvändiga råvaror, metaller 
och energi tvingas upp genom de 
nuvarande slösaktiga systemen för 
produktion och konsumtion i 
världsekonomin, i kombination med en 
växande global efterfrågan på varor och 
tjänster och utarmningen av resurser, vilket 
skapar mer föroreningar och avfall, ökar 
utsläppen av växthusgaser och driver på 
markförstöring, avskogning och förlust av 
biologisk mångfald. Nära två tredjedelar av 
världens ekosystem håller på att försämras 
och det finns uppgifter som tyder på att 
planetens gränser för förlust av biologisk 
mångfald, klimatförändringar och kvävets 
kretslopp redan har överskridits. År 2030 
väntas ett globalt vattenunderskott på 40 % 
om inte betydande framsteg görs för att 
förbättra resurseffektiviteten. Det finns 
också en risk för att klimatförändringarna 
ytterligare kommer att förvärra problemen, 
med höga kostnader som följd1. År 2011 
uppgick kostnaderna i världen för 
katastrofer som delvis berodde på 
klimatförändringar till över 300 miljarder 
euro. OECD har varnat för att fortsatt 
förstöring och utarmning av naturkapitalet 
riskerar att leda till oåterkalleliga 
förändringar, som kan hota två sekler av 
ökad levnadsstandard och medföra stora 



PE508.007v01-00 34/68 AM\931263SV.doc

SV

kostnader. kostnader.

_______________________
1 Enligt Sternrapporten om 
klimatförändringens ekonomi kommer de 
sammanlagda kostnaderna för 
klimatförändringen, om inga åtgärder 
vidtas, att motsvara en förlust av minst 
5 % av den globala 
bruttonationalprodukten (BNP) per år. 
Om fler risker och effekter räknas med 
kan denna siffra öka till 20 % av BNP.

Or. en

Ändringsförslag 135
Richard Seeber, Peter Liese

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 136
Karin Kadenbach
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Förslag till beslut
Bilaga – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 137
Giancarlo Scottà

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Följande vision för 2050 är avsedd att 
vara en vägledning för åtgärder fram till 
2020 och därefter: År 2050 lever vi gott 
inom planetens ekologiska gränser. Vårt 
välstånd och vår goda miljö bygger på en 
innovativ kretsloppsekonomi där ingenting 
slösas bort och där naturresurser förvaltas 
på sätt som stärker vårt samhälles 
motståndskraft. Vår koldioxidsnåla tillväxt 
är sedan länge frikopplad från 
resursanvändningen och anger takten för en 
global hållbar ekonomi.

10. Följande vision för 2050 är avsedd att 
vara en vägledning för åtgärder fram till 
2020 och därefter: År 2050 lever vi gott 
inom planetens ekologiska gränser. Vårt 
välstånd och vår goda miljö bygger på en 
innovativ kretsloppsekonomi baserad på 
den grundläggande tesen att ”inget 
skapas, inget förstörs, allt ändrar form”1,
där ingenting slösas bort och där 
naturresurser förvaltas på sätt som stärker 
vårt samhälles motståndskraft. Vår 
koldioxidsnåla tillväxt är i så stor 
utsträckning som möjligt frikopplad från 
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resursanvändningen och anger takten för en 
global hållbar ekonomi.

___________________
1 Antoine-Laurent de Lavoisier.

Or. it

Ändringsförslag 138
Erik Bánki

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Följande vision för 2050 är avsedd att 
vara en vägledning för åtgärder fram till 
2020 och därefter: År 2050 lever vi gott 
inom planetens ekologiska gränser. Vårt 
välstånd och vår goda miljö bygger på en 
innovativ kretsloppsekonomi där ingenting 
slösas bort och där naturresurser förvaltas 
på sätt som stärker vårt samhälles 
motståndskraft. Vår koldioxidsnåla tillväxt 
är sedan länge frikopplad från 
resursanvändningen och anger takten för en 
global hållbar ekonomi.

10. Följande vision för 2050 är avsedd att 
vara en vägledning för åtgärder fram till 
2020 och därefter: År 2050 lever vi gott 
inom planetens ekologiska gränser. Vårt 
välbefinnande och vår goda miljö bygger 
på en innovativ kretsloppsekonomi där 
ingenting slösas bort och där naturresurser 
förvaltas på sätt som stärker vårt samhälles 
motståndskraft. Den biologiska 
mångfalden och ekosystemtjänsterna 
skyddas, värdesätts och återställs på 
lämpligt sätt. Vår koldioxidsnåla tillväxt är 
sedan länge frikopplad från 
resursanvändningen och anger takten för en 
global hållbar ekonomi.

Or. en

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

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Följande vision för 2050 är avsedd att 
vara en vägledning för åtgärder fram till 

10. Följande vision för 2050 är avsedd att 
vara en vägledning för åtgärder fram till 
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2020 och därefter: År 2050 lever vi gott 
inom planetens ekologiska gränser. Vårt 
välstånd och vår goda miljö bygger på en 
innovativ kretsloppsekonomi där ingenting 
slösas bort och där naturresurser förvaltas 
på sätt som stärker vårt samhälles 
motståndskraft. Vår koldioxidsnåla tillväxt 
är sedan länge frikopplad från 
resursanvändningen och anger takten för en 
global hållbar ekonomi.

2020 och därefter: År 2050 lever vi gott 
inom planetens ekologiska gränser. Vårt 
välstånd och vår goda miljö bygger på en 
innovativ kretsloppsekonomi där ingenting 
slösas bort och där naturresurser förvaltas 
på sätt som stärker vårt samhälles 
motståndskraft. Vår koldioxidsnåla tillväxt 
är sedan länge frikopplad från 
resursanvändningen och anger takten för en 
global hållbar ekonomi. Miljörättvisa 
råder såväl inom som utanför EU. Alla 
människor har lika tillgång till 
miljöfördelarna. Bördorna på grund av 
miljöförsämringar delas på ett rättvist 
sätt.

Or. en

Ändringsförslag 140
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. lt
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Ändringsförslag 141
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 142
Richard Seeber, Peter Liese

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

12. EU har inlett omvandlingen med 
långsiktiga, integrerade strategier för att 
stoppa förlusten av biologisk mångfald27, 
förbättra resurseffektiviteten28 och 
genomföra övergången till ett utsläppssnålt 
samhälle29. Kommissionen har även lagt in 
miljöhänsyn och miljömål i nya initiativ 
inom andra politiska huvudområden, 
exempelvis energi30 och transporter31, och 
strävat efter att öka nyttan för miljön 
genom att reformera EU:s jordbruks- och 
landsbygdsutvecklingspolitik, fiskeripolitik 
och sammanhållningspolitik, och 
vidareutveckla de resultat som uppnåtts 
hittills.

12. EU har inlett omvandlingen med 
långsiktiga, integrerade strategier för att 
stoppa förlusten av biologisk mångfald27, 
förbättra resurseffektiviteten28 och 
genomföra övergången till ett utsläppssnålt 
samhälle29. Kommissionen har även lagt in 
miljöhänsyn och miljömål i nya initiativ 
inom andra politiska huvudområden, 
exempelvis energi30 och transporter31, och 
strävat efter att öka nyttan för miljön 
genom att reformera EU:s jordbruks- och 
landsbygdsutvecklingspolitik, fiskeripolitik 
och sammanhållningspolitik, och 
vidareutveckla de resultat som uppnåtts 
hittills. Detta kräver emellertid ett ökat 
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fokus på att tvärvillkorsbestämmelserna 
ska genomföras.

Or. de

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

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

13. EU har undertecknat många 
internationella miljöåtaganden, bland 
annat i samband med FN:s konferens om 
hållbar utveckling (Rio+20) där unionen 
markerade sitt stöd för en inkluderande 
grön ekonomi som en viktig del av en 
bredare strategi för hållbar utveckling.

13. EU har undertecknat många rättsligt 
bindande åtaganden inom ramen för 
multilaterala överenskommelser på 
miljöområdet och politiskt bindande
miljöåtaganden, bland annat i samband 
med FN:s konferens om hållbar utveckling 
(Rio+20). I rapporten från Rio+20 
erkänns en inkluderande grön ekonomi 
som ett viktigt verktyg för att åstadkomma 
hållbar utveckling, och en handlingsram 
beskrivs som omfattar samtliga tre 
dimensioner av hållbar utveckling, där 
många av insatserna finns med bland de 
prioriterade målen för detta program. Vid 
Rio+20 enades parterna dessutom om att 
utarbeta hållbara utvecklingsmål, stärka 
den institutionella ramen och utarbeta en 
strategi för finansiering av hållbar 
utveckling. EU och dess medlemsstater 
måste nu se till att dessa åtaganden 
fullgörs såväl inom EU genom intern 
politik som globalt genom bidrag till 
internationella insatser.

Or. en

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

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 14
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

14. Programmet är ett komplement till 
dessa ansträngningar genom att det anger 
prioriterade mål som EU ska uppnå under 
perioden fram till 2020.

14. Programmet är ett komplement till 
dessa ansträngningar genom att det anger 
prioriterade mål som EU ska uppnå under 
perioden fram till 2020 och indikativa 
vägar mot 2050. Programmet ska säkra 
genomförandet, främja nationella 
åtgärder och hjälpa olika aktörer att göra 
kostnadseffektiva investeringsval.

Or. en

Ändringsförslag 145
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

15. I många fall kommer åtgärder för att 
målen ska nås krävas främst på nationell, 
regional eller lokal nivå, i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen. I andra fall 
kommer det att krävas ytterligare åtgärder 
på EU-nivå. Eftersom miljöpolitiken är ett 
område med delad befogenhet inom EU är 
ett av syftena med programmet att upprätta 
gemensamma mål och skapa lika villkor 
för företag och offentliga myndigheter. 
Tydliga mål ger också opinionsbildare och 
andra berörda parter som regioner och 
städer, företag och arbetsmarknadens parter 
samt enskilda invånare vägledning och 
förutsägbara villkor för åtgärder.

15. I många fall kommer åtgärder för att 
målen ska nås krävas främst på nationell, 
regional eller lokal nivå, i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen, dock samtidigt som 
det säkerställs att medborgarna engageras 
på lämpligt sätt i bedömningen av 
miljöfrågor. I andra fall kommer det att 
krävas ytterligare åtgärder på EU-nivå. 
Eftersom miljöpolitiken är ett område med 
delad befogenhet inom EU är ett av syftena 
med programmet att upprätta gemensamma 
mål och skapa lika villkor för företag och 
offentliga myndigheter. Tydliga mål ger 
också opinionsbildare och andra berörda 
parter som regioner och städer, företag och 
arbetsmarknadens parter samt enskilda 
invånare vägledning och förutsägbara 
villkor för åtgärder.

Or. lt
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Ändringsförslag 146
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

15. I många fall kommer åtgärder för att 
målen ska nås krävas främst på nationell, 
regional eller lokal nivå, i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen. I andra fall 
kommer det att krävas ytterligare åtgärder 
på EU-nivå. Eftersom miljöpolitiken är ett 
område med delad befogenhet inom EU är 
ett av syftena med programmet att upprätta 
gemensamma mål och skapa lika villkor 
för företag och offentliga myndigheter. 
Tydliga mål ger också opinionsbildare och 
andra berörda parter som regioner och 
städer, företag och arbetsmarknadens parter 
samt enskilda invånare vägledning och 
förutsägbara villkor för åtgärder.

15. I många fall kommer åtgärder för att 
målen ska nås krävas främst på nationell, 
regional eller lokal nivå, i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen. I andra fall 
kommer det att krävas ytterligare åtgärder 
på EU-nivå. Eftersom miljöpolitiken är ett 
område med delad befogenhet inom EU är 
ett av syftena med programmet att upprätta 
gemensamma mål och skapa lika villkor 
för företag och offentliga myndigheter. 
Tydliga mål och utbyte av god praxis ger 
också opinionsbildare och andra berörda 
parter som regioner och städer, företag och 
arbetsmarknadens parter samt enskilda 
invånare vägledning och förutsägbara 
villkor för åtgärder.

Or. en

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

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

16. EU:s ekonomiska välstånd och 
välbefinnande vilar på dess naturkapital, 
vilket innefattar ekosystemen som 
tillhandahåller viktiga varor och tjänster 
såsom bördig jord och mångfunktionella 
skogar, produktiva marker och hav, 
sötvatten, ren luft, pollinering, 
översvämningsskydd, klimatreglering och 
skydd mot naturkatastrofer. En betydande 
del av EU:s lagstiftning syftar till att 
skydda, bevara och stärka naturkapitalet, 

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

och stärka naturkapitalet, till exempel 
ramdirektivet för vatten, direktivet om 
rening av avloppsvatten från 
tätbebyggelse1, direktivet om nitrater2, 
ramdirektivet om en marin strategi, 
ramdirektivet för luftkvalitet och relaterade 
direktiv samt habitat- och fågeldirektiven. 
Lagstiftningen för hantering av 
klimatförändringar, kemikalier, 
industriutsläpp och avfall bidrar också till 
att minska påfrestningarna på den 
biologiska mångfalden, inbegripet 
ekosystemen, marken, arterna och 
livsmiljöerna.

_______________________
1 Direktiv 91/271/EEG.
2 Direktiv 91/676/EEG.

Or. en

Ändringsförslag 148
Giancarlo Scottà

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

klimatförändringar, kemikalier, 
industriutsläpp och avfall bidrar också till 
att minska påfrestningarna på den 
biologiska mångfalden, inbegripet 
ekosystemen, arterna och livsmiljöerna.

Or. it

Ändringsförslag 149
Jean-Pierre Audy

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 150
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 16
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

16. EU:s ekonomiska välstånd och 
välbefinnande vilar på dess naturkapital, 
vilket innefattar ekosystemen som 
tillhandahåller viktiga varor och tjänster 
såsom bördig jord och mångfunktionella 
skogar, produktiva marker och hav, 
sötvatten, ren luft, pollinering, 
översvämningsskydd, klimatreglering och 
skydd mot naturkatastrofer. En betydande 
del av EU:s lagstiftning syftar till att 
skydda, bevara och stärka naturkapitalet, 
till exempel ramdirektivet för vatten, 
ramdirektivet om en marin strategi, 
direktivet om rening av avloppsvatten från 
tätbebyggelse1, direktivet om nitrater2

ramdirektivet för luftkvalitet och relaterade 
direktiv samt habitat- och fågeldirektiven. 
Lagstiftningen för hantering av 
klimatförändringar, kemikalier, 
industriutsläpp och avfall bidrar också till 
att minska påfrestningarna på den 
biologiska mångfalden, inbegripet 
ekosystemen, arterna och livsmiljöerna.

_______________________
1 Direktiv 91/271/EEG.
2 Direktiv 91/676/EEG.

Or. en

Ändringsförslag 151
Elena Oana Antonescu

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

16. EU:s ekonomiska välstånd och 
välbefinnande vilar på dess naturkapital, 
vilket innefattar ekosystemen som 
tillhandahåller viktiga varor och tjänster 
såsom bördig jord och mångfunktionella 

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

skogar, produktiva marker och hav, 
sötvatten, ren luft, pollinering, 
översvämningsskydd, klimatreglering och 
skydd mot naturkatastrofer. En betydande 
del av EU:s lagstiftning syftar till att 
skydda, bevara och stärka naturkapitalet, 
till exempel ramdirektivet för vatten, 
ramdirektivet om en marin strategi, 
direktivet om rening av avloppsvatten från 
tätbebyggelse1, direktivet om nitrater2,
ramdirektivet för luftkvalitet och relaterade 
direktiv samt habitat- och fågeldirektiven. 
Lagstiftningen för hantering av 
klimatförändringar, kemikalier, 
industriutsläpp och avfall bidrar också till 
att minska påfrestningarna på den 
biologiska mångfalden, inbegripet 
ekosystemen, arterna och livsmiljöerna.

_______________________
1 Direktiv 91/271/EEG.
2 Direktiv 91/676/EEG.

Or. en

Ändringsförslag 152
Ewald Stadler

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

17. Färska bedömningar visar dock att den 
biologiska mångfalden inom EU 
fortfarande utarmas och att de flesta 
ekosystem har försämrats allvarligt. I 
EU:s strategi för biologisk mångfald till 
2020 fastställs mål och åtgärder som krävs 
för att vända denna negativa utveckling 
och stärka ekosystemtjänsterna. Strategin 
måste genomföras fullt ut för att EU ska 
kunna uppfylla sitt överordnade mål för 
biologisk mångfald till 2020. I strategin 
finns särskilda bestämmelser för att 
underlätta genomförandet av habitat- och 

17. Färska bedömningar visar dock att den 
biologiska mångfalden inom EU 
fortfarande utarmas. I EU:s strategi för 
biologisk mångfald till 2020 fastställs mål 
och åtgärder som krävs för att vända denna 
negativa utveckling och stärka 
ekosystemtjänsterna. Strategin måste 
genomföras fullt ut för att EU ska kunna 
uppfylla sitt överordnade mål för biologisk 
mångfald till 2020. I strategin finns 
särskilda bestämmelser för att underlätta 
genomförandet av habitat- och 
fågeldirektiven samt Natura 2000, men för 



PE508.007v01-00 46/68 AM\931263SV.doc

SV

fågeldirektiven samt Natura 2000, men för 
att det överordnade målet ska nås krävs det 
att all befintlig lagstiftning om skydd av 
naturkapitalet genomförs fullt ut.

att det överordnade målet ska nås krävs det 
att all befintlig lagstiftning om skydd av 
naturkapitalet genomförs fullt ut.

Or. de

Ändringsförslag 153
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

17. Färska bedömningar visar dock att den 
biologiska mångfalden inom EU 
fortfarande utarmas och att de flesta 
ekosystem har försämrats allvarligt. I EU:s 
strategi för biologisk mångfald till 2020 
fastställs mål och åtgärder som krävs för att 
vända denna negativa utveckling och 
stärka ekosystemtjänsterna. Strategin 
måste genomföras fullt ut för att EU ska 
kunna uppfylla sitt överordnade mål för 
biologisk mångfald till 2020. I strategin 
finns särskilda bestämmelser för att 
underlätta genomförandet av habitat- och 
fågeldirektiven samt Natura 2000, men för 
att det överordnade målet ska nås krävs det 
att all befintlig lagstiftning om skydd av 
naturkapitalet genomförs fullt ut.

17. Färska bedömningar visar dock att den 
biologiska mångfalden inom EU 
fortfarande utarmas och att de flesta 
ekosystem har försämrats allvarligt. I EU:s 
strategi för biologisk mångfald till 2020 
fastställs mål och åtgärder som krävs för att 
stoppa förlusten av biologisk mångfald 
och bevara, återställa och stärka 
ekosystemen och deras tjänster. Strategin 
måste genomföras fullt ut för att EU ska 
kunna uppfylla sitt överordnade mål för 
biologisk mångfald till 2020. I strategin 
finns särskilda bestämmelser för att 
underlätta genomförandet av habitat- och 
fågeldirektiven samt Natura 2000, men för 
att det överordnade målet ska nås krävs det 
att all befintlig lagstiftning om skydd av 
naturkapitalet genomförs fullt ut.

Or. en

Ändringsförslag 154
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 17
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

17. Färska bedömningar visar dock att den 
biologiska mångfalden inom EU 
fortfarande utarmas och att de flesta 
ekosystem har försämrats allvarligt. I EU:s 
strategi för biologisk mångfald till 2020 
fastställs mål och åtgärder som krävs för att 
vända denna negativa utveckling och stärka 
ekosystemtjänsterna. Strategin måste 
genomföras fullt ut för att EU ska kunna 
uppfylla sitt överordnade mål för biologisk 
mångfald till 2020. I strategin finns 
särskilda bestämmelser för att underlätta 
genomförandet av habitat- och 
fågeldirektiven samt Natura 2000, men för 
att det överordnade målet ska nås krävs det 
att all befintlig lagstiftning om skydd av 
naturkapitalet genomförs fullt ut.

17. Färska bedömningar visar dock att den 
biologiska mångfalden inom EU 
fortfarande utarmas och att de flesta 
ekosystem har försämrats allvarligt. I EU:s 
strategi för biologisk mångfald till 2020 
fastställs mål och åtgärder som krävs för att 
vända denna negativa utveckling och stärka 
ekosystemtjänsterna. Strategin måste 
genomföras fullt ut för att EU ska kunna 
uppfylla sitt överordnade mål för biologisk 
mångfald till 2020. I strategin finns 
särskilda bestämmelser för att underlätta 
genomförandet av habitat- och 
fågeldirektiven samt Natura 2000, men för 
att det överordnade målet ska nås krävs det 
att all befintlig lagstiftning om skydd av 
naturkapitalet genomförs fullt ut. I detta 
sammanhang bör kommissionen se till att 
förvaltningsplanerna för 
Natura 2000-nätverket uppfyller kraven i 
artikel 6 i habitatdirektivet. Det krävs ett 
aktivt deltagande från både markägarna
och användarna så att de engagerar sig i 
bevarandet av den biologiska mångfalden.

Or. es

Ändringsförslag 155
Pavel Poc

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

17. Färska bedömningar visar dock att den 
biologiska mångfalden inom EU 
fortfarande utarmas och att de flesta 
ekosystem har försämrats allvarligt. I EU:s 
strategi för biologisk mångfald till 2020 
fastställs mål och åtgärder som krävs för att 
vända denna negativa utveckling och stärka 
ekosystemtjänsterna. Strategin måste 

17. Färska bedömningar visar dock att den 
biologiska mångfalden inom EU 
fortfarande utarmas och att de flesta 
ekosystem har försämrats allvarligt.
Invasiva främmande arter innebär större 
risker för den biologiska mångfalden, 
människors hälsa och ekonomierna än 
man tidigare trott. I EU:s strategi för 
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genomföras fullt ut för att EU ska kunna 
uppfylla sitt överordnade mål för biologisk 
mångfald till 2020. I strategin finns 
särskilda bestämmelser för att underlätta 
genomförandet av habitat- och 
fågeldirektiven samt Natura 2000, men för 
att det överordnade målet ska nås krävs det 
att all befintlig lagstiftning om skydd av 
naturkapitalet genomförs fullt ut.

biologisk mångfald till 2020 fastställs mål 
och åtgärder som krävs för att vända denna 
negativa utveckling och stärka 
ekosystemtjänsterna. Strategin måste 
genomföras fullt ut för att EU ska kunna 
uppfylla sitt överordnade mål för biologisk 
mångfald till 2020. I strategin finns 
särskilda bestämmelser för att underlätta 
genomförandet av habitat- och 
fågeldirektiven samt Natura 2000, men för 
att det överordnade målet ska nås krävs det 
att all befintlig lagstiftning om skydd av 
naturkapitalet genomförs fullt ut.

Or. en

Motivering

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.

Ändringsförslag 156
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 17a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

17a. Medlemsstaterna bör integrera 
aspekter från olika politikområden i 
genomförandet av förvaltningsplanerna. 
Medlemsstaterna måste därför ta hänsyn 
till att vattenresurser och vissa grödor kan 
vara absolut nödvändiga för att uppnå ett 
tillfredsställande bevarande av livsmiljöer 
och arter.

Or. es
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Ändringsförslag 157
Matthias Groote

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

18. Trots att det redan har gjorts stora 
ansträngningar verkar det som om kravet i 
ramdirektivet för vatten att uppnå ”god 
ekologisk status” till 2015 endast kommer 
att uppfyllas för omkring 53 % av EU:s 
ytvatten. På grund av de påfrestningar 
som människan hela tiden utsätter hav 
och oceaner för, bland annat genom 
överfiske, utsläpp av avfall och 
massturism, finns det också risk för att 
målet i ramdirektivet om en marin strategi 
att uppnå ”god miljöstatus” till 2020 inte 
kan klaras. Det krävs därför ett mer 
samordnat och reglerat utnyttjande av hav 
och kustområden inom ramen för en 
integrerad förvaltning av kustområden. 
EU:s politik mot luftföroreningar och 
industriutsläpp har visserligen bidragit till 
att minska många typer av föroreningar, 
men ekosystemen lider fortsatt av alltför 
stor kvävedeposition och ozonförorening i
kombination med utsläpp från transporter, 
intensivt jordbruk och kraftproduktion.

Or. de

Ändringsförslag 158
Richard Seeber, Peter Liese

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

18. Trots att det redan har gjorts stora 
ansträngningar verkar det som om kravet i 
ramdirektivet för vatten att uppnå ”god 
ekologisk status” till 2015 endast kommer 

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

att uppfyllas för omkring 53 % av EU:s 
ytvatten. Därför bör även ramdirektivet 
för vatten omfattas av tvärvillkoren. Det 
finns också risk för att målet i 
ramdirektivet om en marin strategi att 
uppnå ”god miljöstatus” till 2020 inte kan 
klaras, bland annat på grund av fortsatt 
överfiske och marint avfall i Europas hav. 
EU:s politik mot luftföroreningar och 
industriutsläpp har visserligen bidragit till 
att minska många typer av föroreningar, 
men ekosystemen lider fortsatt av alltför 
stor kvävedeposition och ozonförorening i 
kombination med utsläpp från transporter, 
intensivt jordbruk och kraftproduktion.

Or. de

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

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 160
Matthias Groote

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

19. Att skydda, bevara och stärka EU:s 
naturkapital förutsätter därför också att 
problemen åtgärdas vid källan, bland annat 
genom att målen för naturkapitalet bättre 
integreras i andra politikområden, och 
genom att man ser till att politikområdena 
hänger ihop och ger fördelar som stöder 
varandra. Miljökomponenterna i 
kommissionens reformförslag, särskilt i 
fråga om jordbruks-, fiskeri- och 
sammanhållningspolitiken, med stöd av 
miljöanpassningsförslagen för EU:s budget 
enligt den fleråriga budgetramen för 
2014-2020 är utformade för att stödja dessa 
mål. Framför allt inom jordbrukssektorn 
finns det stor potential att minska 
växthusgasutsläppen samt att reducera 
tillflödet av kväve- och fosfathaltigt 
gödselmedel till grundvattnet. Ett 
jordbruk som är inriktat på att följa 
stränga miljöåtaganden kan därmed inte 
bara säkerställa markkvaliteten respektive 
förbättra den på sikt och bevara den 
biologiska mångfalden på landsbygden, 
utan också väsentligt bidra till att höja 
luft- och vattenkvaliteten. En 
miljöanpassning av den gemensamma 
jordbrukspolitiken främjar dessutom också 
miljövänliga jordbruksmetoder som 
diversifiering av grödor, skydd av 
permanent gräsmark, och inrättande och 
skötsel av ekologiskt värdefulla jordbruks-
och skogsområden.

Or. de
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Ändringsförslag 161
Giancarlo Scottà

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

19. Att skydda, bevara och stärka EU:s 
naturkapital förutsätter därför också att 
problemen åtgärdas vid källan, bland annat 
genom att målen för naturkapitalet bättre 
integreras i andra politikområden, och 
genom att man ser till att politikområdena 
hänger ihop och ger fördelar som stöder 
varandra. Miljökomponenterna i 
kommissionens reformförslag, särskilt i 
fråga om jordbruks-, fiskeri- och 
sammanhållningspolitiken, med stöd av 
miljöanpassningsförslagen för EU:s budget 
enligt den fleråriga budgetramen för 
2014-2020 är utformade för att stödja dessa 
mål. Akvatiska ekosystem i landsbygd bör 
till exempel få nytta av att 
jordbruksstöden kopplas till 
överensstämmelse med relevanta krav i 
ramdirektivet för vatten på det sätt som 
anges i kommissionens förslag till 
reformen av den gemensamma 
jordbrukspolitiken40. En miljöanpassning 
av den gemensamma jordbrukspolitiken 
främjar också miljövänliga 
jordbruksmetoder som diversifiering av 
grödor, skydd av permanent gräsmark, och 
inrättande och skötsel av ekologiskt 
värdefulla jordbruks- och skogsområden.

19. Att skydda, bevara och stärka EU:s 
naturkapital förutsätter därför också att 
problemen åtgärdas vid källan, bland annat 
genom att målen för naturkapitalet bättre 
integreras i andra politikområden, och 
genom att man ser till att politikområdena 
hänger ihop och ger fördelar som stöder 
varandra. Miljökomponenterna i 
kommissionens reformförslag, särskilt i 
fråga om jordbruks-, fiskeri- och 
sammanhållningspolitiken, med stöd av 
miljöanpassningsförslagen för EU:s budget 
enligt den fleråriga budgetramen för 
2014-2020 är utformade för att stödja dessa 
mål. En miljöanpassning av den 
gemensamma jordbrukspolitiken främjar 
också miljövänliga jordbruksmetoder som 
diversifiering av grödor, skydd av 
permanent gräsmark, och inrättande och 
skötsel av ekologiskt värdefulla jordbruks-
och skogsområden.

Or. it

Ändringsförslag 162
Christa Klaß, Britta Reimers, Esther de Lange

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

naturkapital förutsätter därför också att 
problemen åtgärdas vid källan, bland annat 
genom att målen för naturkapitalet bättre 
integreras i andra politikområden, och 
genom att man ser till att politikområdena 
hänger ihop och ger fördelar som stöder 
varandra. Miljökomponenterna i 
kommissionens reformförslag, särskilt i 
fråga om jordbruks-, fiskeri- och 
sammanhållningspolitiken, med stöd av 
miljöanpassningsförslagen för EU:s budget 
enligt den fleråriga budgetramen för 
2014-2020 är utformade för att stödja dessa 
mål. Akvatiska ekosystem i landsbygd bör 
till exempel få nytta av att jordbruksstöden 
kopplas till överensstämmelse med 
objektiva och mätbara kriterier i 
ramdirektivet för vatten. En 
miljöanpassning av den gemensamma 
jordbrukspolitiken främjar också 
miljövänliga jordbruksmetoder som 
diversifiering av grödor, skydd av 
permanent gräsmark, och inrättande och 
skötsel av ekologiskt värdefulla jordbruks-
och skogsområden. En viktig del av ett 
hållbart jordbruk är en förvaltning som 
tar ansvar för framtida generationer och 
samtidigt är resurssnål och produktiv.

Or. de

Ändringsförslag 163
Eija-Riitta Korhola

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

fördelar som stöder varandra. 
Miljökomponenterna i kommissionens 
reformförslag, särskilt i fråga om 
jordbruks-, fiskeri- och 
sammanhållningspolitiken, med stöd av 
miljöanpassningsförslagen för EU:s budget 
enligt den fleråriga budgetramen för 
2014-2020 är utformade för att stödja dessa 
mål. Akvatiska ekosystem i landsbygd bör 
till exempel få nytta av att jordbruksstöden 
kopplas till överensstämmelse med 
relevanta krav i ramdirektivet för vatten på 
det sätt som anges i kommissionens förslag 
till reformen av den gemensamma 
jordbrukspolitiken. En miljöanpassning av 
den gemensamma jordbrukspolitiken 
främjar också miljövänliga 
jordbruksmetoder som diversifiering av 
grödor, skydd av permanent gräsmark, och 
inrättande och skötsel av ekologiskt 
värdefulla jordbruks- och skogsområden.

Or. en

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

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

19. Att skydda, bevara och stärka EU:s 
naturkapital förutsätter därför också att 
problemen åtgärdas vid källan, bland annat 
genom att målen för naturkapitalet bättre 
integreras i andra politikområden, och 
genom att man ser till att politikområdena 
hänger ihop och ger fördelar som stöder 
varandra. Miljökomponenterna i 
kommissionens reformförslag, särskilt i 
fråga om jordbruks-, fiskeri- och 
sammanhållningspolitiken, med stöd av 
miljöanpassningsförslagen för EU:s budget 
enligt den fleråriga budgetramen för 
2014-2020 är utformade för att stödja dessa 

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

enligt den fleråriga budgetramen för 
2014-2020 är utformade för att stödja dessa 
mål. Akvatiska ekosystem i landsbygd bör 
till exempel få nytta av att jordbruksstöden 
kopplas till överensstämmelse med 
relevanta krav i ramdirektivet för vatten på 
det sätt som anges i kommissionens förslag 
till reformen av den gemensamma 
jordbrukspolitiken. En miljöanpassning av 
den gemensamma jordbrukspolitiken 
främjar också miljövänliga 
jordbruksmetoder som diversifiering av 
grödor, skydd av permanent gräsmark, och 
inrättande och skötsel av ekologiskt 
värdefulla jordbruks- och skogsområden.

Or. en

Ändringsförslag 165
Anna Rosbach

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

20. Den marina sektorn erbjuder 
ekonomiska möjligheter inom fiske, 
sjöfart, vattenbruk och råvaruutvinning, 
men man måste se till att havsmiljön 
nyttjas på ett sätt som är förenligt med 
bevarande och hållbar förvaltning av 
marina och kustnära ekosystem.

20. Den marina sektorn erbjuder 
ekonomiska möjligheter inom fiske, 
sjöfart, vattenbruk och råvaruutvinning, 
men man måste se till att havsmiljön 
nyttjas på ett sätt som är förenligt med 
bevarande och hållbar förvaltning av 
marina och kustnära ekosystem. När så är 
möjligt bör berörda parter uppmuntras att 
komma med nya förslag till hur den 
marina miljön kan skyddas.

Or. en

Ändringsförslag 166
Matthias Groote

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 20
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

20. Den marina sektorn erbjuder 
ekonomiska möjligheter inom fiske, 
sjöfart, vattenbruk och råvaruutvinning, 
men man måste se till att havsmiljön 
nyttjas på ett sätt som är förenligt med 
bevarande och hållbar förvaltning av 
marina och kustnära ekosystem.

20. Den marina sektorn erbjuder 
ekonomiska möjligheter inom fiske, 
sjöfart, vattenbruk och råvaruutvinning, 
men man måste se till att havsmiljön 
nyttjas på ett sätt som är förenligt med 
bevarande och hållbar förvaltning av 
marina och kustnära ekosystem. En 
integrerad europeisk förvaltning av 
kustområden kombinerat med en hållbar 
maritim fysisk planering kan utgöra ett 
effektivt instrument för att styra havs- och 
kustaktiviteterna och skapa balans mellan 
havsområdets olika funktioner.

Or. de

Ändringsförslag 167
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

20. Den marina sektorn erbjuder 
ekonomiska möjligheter inom fiske, 
sjöfart, vattenbruk och råvaruutvinning, 
men man måste se till att havsmiljön 
nyttjas på ett sätt som är förenligt med 
bevarande och hållbar förvaltning av 
marina och kustnära ekosystem.

20. Den marina sektorn erbjuder 
ekonomiska möjligheter inom fiske, 
sjöfart, vattenbruk och råvaruutvinning, 
men man måste se till att havsmiljön 
nyttjas på ett sätt som är förenligt med 
bevarande och hållbar förvaltning av 
marina och kustnära ekosystem. För 
bevarandet av marina naturresurser krävs 
det en överenskommelse mellan 
medlemsstaterna och kommissionen om 
att utarbeta ett digitalt kartogram över 
EU:s vatten, där skyddade områden och 
arter anges. Kartogrammet bör omfatta de 
faktorer som ska skyddas enligt fördragen 
och lagstiftningen om 
miljökonsekvensbedömning, som 
naturresurser, biologisk mångfald och 
kulturarv. När det gäller internationella 
vatten, särskilt Medelhavet, bör 
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kommissionen främja genomförandet av 
undersökningar inom ramen för den 
integrerade havspolitiken.

Or. es

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

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

21. Ekosystembaserade synsätt som syftar 
till begränsning av och anpassning till 
klimatförändringar och som också gynnar 
den biologiska mångfalden och andra 
ekosystemtjänster bör tillämpas i större 
omfattning, som en del av EU:s 
klimatpolitik, medan andra miljömål som 
att bevara den biologiska mångfalden och 
skydda vattnet bör beaktas fullt ut i beslut 
som rör förnybar energi. Slutligen måste 
det genomföras åtgärder för att komma till 
rätta med transportrelaterade 
luftföroreningar och koldioxidutsläpp.

21. Ekosystembaserade synsätt som syftar 
till begränsning av och anpassning till 
klimatförändringar och som också gynnar 
den biologiska mångfalden och andra 
ekosystemtjänster bör tillämpas i större 
omfattning, som en del av EU:s 
klimatpolitik, medan andra miljömål som 
att bevara den biologiska mångfalden och 
skydda marken och vattnet bör beaktas 
fullt ut i beslut som rör förnybar energi. 
Slutligen måste det genomföras åtgärder 
för att komma till rätta med 
transportrelaterade luftföroreningar och 
koldioxidutsläpp.

Or. en

Ändringsförslag 169
Matthias Groote

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

22. Markförstöring, 
landskapsfragmentering och ohållbar 
markanvändning inom EU äventyrar flera 
viktiga ekosystemtjänster, hotar den 
biologiska mångfalden och ökar Europas 

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

sårbarhet för klimatförändringar och 
naturkatastrofer. Det driver också på 
jordförsämringen. Över 25 % av EU:s yta 
påverkas av vattenerosion som försämrar 
markens funktion och påverkar sötvattnets 
kvalitet. Markförorening och hårdgörning 
av mark är också kvarstående problem. 
Över en halv miljon platser runt om i EU 
tros vara förorenade och tills de har 
kartlagts och bedömts fortsätter de att 
utgöra allvarliga miljö- och hälsorisker. 
Varje år tas över 1 000 km² mark i anspråk 
för bostäder, industrier, transporter eller 
rekreationssyften. Denna artificiella
markförsegling inverkar negativt på den 
naturliga vattenhushållningen, eftersom 
ytvattnet inte kan rinna ner och nå 
grundvattnet. Eftersom detta bland annat 
resulterar i att marken inte längre kan ta 
upp och lagra regnvatten ökar
avrinningen, vilket i sin tur leder till 
översvämningar och brist på dricksvatten. 
Dessa långsiktiga förändringar är svåra 
eller dyra att vända och innebär nästan 
alltid kompromisser mellan sociala, 
ekonomiska och miljömässiga behov. 
Medlemsstaternas planeringsbeslut om 
markanvändning ska därför exakt 
definiera vilka arealer som har avsatts för 
bebyggelse och begränsa deras 
omfattning. Som kompensation för den 
oundvikliga förseglingen av stora 
områden ska tillräckliga ekologiska 
kompensationsarealer upprättas.

Or. de

Ändringsförslag 170
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 171
Margrete Auken, Jo Leinen

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

22. Markförstöring, 
landskapsfragmentering och ohållbar 
markanvändning inom EU äventyrar flera 
viktiga ekosystemtjänster, hotar den 
biologiska mångfalden och ökar Europas 
sårbarhet för klimatförändringar och 
naturkatastrofer. Det driver också på 

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

jordförsämringen och ökenspridningen. 
Över 25 % av EU:s yta påverkas av 
vattenerosion som försämrar markens 
funktion och påverkar sötvattnets kvalitet. 
Markförorening och hårdgörning av mark 
är också kvarstående problem. Över en 
halv miljon platser runt om i EU tros vara 
förorenade och tills de har kartlagts och 
bedömts fortsätter de att utgöra allvarliga 
miljö- och hälsorisker. Varje år tas över 
1 000 km² mark i anspråk för bostäder, 
industrier, transporter eller 
rekreationssyften. Dessa långsiktiga 
förändringar är svåra eller dyra att vända 
och innebär nästan alltid kompromisser
mellan sociala, ekonomiska och 
miljömässiga behov. Medlemsstaternas 
planeringsbeslut om markanvändning bör 
fattas på ett mer hållbart sätt med tanke på 
målet om inget nettoianspråktagande till 
2050.

Or. en

Ändringsförslag 172
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

22. Markförstöring, 
landskapsfragmentering och ohållbar 
markanvändning inom EU äventyrar flera 
viktiga ekosystemtjänster, hotar den 
biologiska mångfalden och ökar Europas 
sårbarhet för klimatförändringar och 
naturkatastrofer. Det driver också på 
jordförsämringen. Över 25 % av EU:s yta 
påverkas av vattenerosion som försämrar 
markens funktion och påverkar sötvattnets 
kvalitet. Markförorening och hårdgörning 
av mark är också kvarstående problem. 
Över en halv miljon platser runt om i EU 
tros vara förorenade och tills de har 

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

kartlagts och bedömts fortsätter de att 
utgöra allvarliga miljörisker och 
ekonomiska och sociala risker, inbegripet
hälsorisker. Varje år tas över 1 000 km² 
mark i anspråk för bostäder, industrier, 
transporter eller rekreationssyften. Dessa 
långsiktiga förändringar är svåra eller dyra 
att vända och innebär nästan alltid 
kompromisser mellan sociala, ekonomiska 
och miljömässiga behov. Medlemsstaternas 
planeringsbeslut om markanvändning bör 
fattas på ett mer hållbart sätt.

Or. en

Ändringsförslag 173
Christa Klaß, Britta Reimers, Esther de Lange

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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



PE508.007v01-00 62/68 AM\931263SV.doc

SV

planeringsbeslut om markanvändning bör 
fattas på ett mer hållbart sätt.

planeringsbeslut om markanvändning bör 
fattas på ett mer hållbart sätt.

För att åtgärda det allvarliga problemet 
med försegling av mark bör EU-
medlemsstaterna uppmanas att vidta 
åtgärder för att minska 
markanvändningen och bevara 
jordbruksmark för att främja produktion 
av livsmedel, foder och grödor som inte är 
avsedda för livsmedelsproduktion.

Or. de

Ändringsförslag 174
Anja Weisgerber

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

23. För att minska de största mänskliga 
belastningarna på mark, jord och andra 
ekosystem i Europa kommer det att vidtas 
åtgärder för att garantera att tillräcklig 
hänsyn tas till miljön samt till sociala och 
ekonomiska effekter i besluten om 
markanvändning på alla relevanta nivåer. 
I rapporten från Rio+20 efterlystes en 
värld utan nettoförstöring av mark. EU 
och medlemsstaterna bör reflektera över 
hur ett sådant åtagande bäst drivs igenom 
inom deras respektive kompetensområden 
och hur frågor om markkvalitet ska 
hanteras inom ramen för bindande 
lagstiftning42. Det kommer också att 
fastslås mål för hållbar markanvändning 
och jordar.

utgår

42 KOM(2006) 232 (EUT C 332, 
30.12.2006) innehåller förslag till ett 
direktiv om inrättande av 
rambestämmelser för markskydd samt 
ändring av direktiv 2004/35/EG.

Or. de
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Motivering

Markskyddet kan regleras mer målinriktat, effektivt och obyråkratiskt på lokal, regional och 
nationell nivå än på gemenskapsnivå. En rättsligt bindande europeisk reglering skulle strida
mot subsidiaritetsprincipen.

Ändringsförslag 175
Christa Klaß, Britta Reimers

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

23. För att minska de största mänskliga 
belastningarna på mark, jord och andra 
ekosystem i Europa kommer det att vidtas 
åtgärder för att garantera att tillräcklig 
hänsyn tas till miljön samt till sociala och 
ekonomiska effekter i besluten om 
markanvändning på alla relevanta nivåer. I 
rapporten från Rio+20 efterlystes en värld 
utan nettoförstöring av mark. EU och 
medlemsstaterna bör reflektera över hur
ett sådant åtagande bäst drivs igenom inom 
deras respektive kompetensområden och 
hur frågor om markkvalitet ska hanteras
inom ramen för bindande lagstiftning42. 
Det kommer också att fastslås mål för 
hållbar markanvändning och jordar.

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

På grund av subsidiaritetsprincipen 
hanteras frågor om markkvalitet bäst på 
medlemsstatsnivå inom ramen för 
bindande lagstiftning. Det kommer också 
att fastslås mål för hållbar markanvändning 
och jordar.

Or. de

Ändringsförslag 176
Matthias Groote

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 23
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

23. För att minska de största mänskliga 
belastningarna på mark, jord och andra 
ekosystem i Europa kommer det att vidtas 
åtgärder för att garantera att tillräcklig 
hänsyn tas till miljön samt till sociala och 
ekonomiska effekter i besluten om 
markanvändning på alla relevanta nivåer. I 
rapporten från Rio+20 efterlystes en värld 
utan nettoförstöring av mark. EU och 
medlemsstaterna bör reflektera över hur ett 
sådant åtagande bäst drivs igenom inom 
deras respektive kompetensområden och 
hur frågor om markkvalitet ska hanteras 
inom ramen för bindande lagstiftning42. 
Det kommer också att fastslås mål för 
hållbar markanvändning och jordar.

23. För att minska de största mänskliga 
belastningarna på mark, jord och andra 
ekosystem i Europa kommer det att vidtas 
åtgärder för att garantera att tillräcklig 
hänsyn tas till miljön samt till sociala och 
ekonomiska effekter i besluten om 
markanvändning på alla relevanta nivåer. I 
rapporten från Rio+20 efterlystes en värld 
utan nettoförstöring av mark. EU och 
medlemsstaterna bör reflektera över hur ett 
sådant åtagande bäst fullgörs inom deras 
respektive kompetensområden. En hållbar 
användning av mark och jord måste ingå i
en omfattande och bindande europeisk 
ram för skydd och hållbar användning av 
marken. Eftersom mark-, miljö- och 
klimatskyddet är oupplösligt förbundna 
med varandra, är det avgörande att det 
antas bindande bestämmelser som gäller i 
hela Europa för att man ska kunna uppnå 
de europeiska klimatmålen, bevara den 
biologiska mångfalden samt säkerställa 
produktiviteten inom jordbruket.

Or. de

Ändringsförslag 177
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

medlemsstaterna bör vidta åtgärder för att 
hantera frågor om markkvalitet inom 
ramen för bindande lagstiftning. Det 
kommer också att fastslås mål för hållbar 
markanvändning och jordar.

Or. es

Ändringsförslag 178
Margrete Auken, Jo Leinen

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

23. För att minska de största mänskliga 
belastningarna på mark, jord och andra 
ekosystem i Europa kommer det att vidtas 
åtgärder för att garantera att tillräcklig 
hänsyn tas till miljön samt till sociala och 
ekonomiska effekter i besluten om 
markanvändning på alla relevanta nivåer. I 
rapporten från Rio+20, där den 
ekonomiska och sociala vikten av god 
markförvaltning erkändes, efterlystes en 
värld utan nettoförstöring av mark. EU och 
medlemsstaterna bör se till att detta
åtagande drivs igenom inom deras 
respektive kompetensområden och hur 
frågor om markkvalitet ska hanteras inom 
ramen för bindande lagstiftning, där 
kommissionens förslag till direktiv om 
inrättande av rambestämmelser för 
markskydd bör främjas. Det kommer 
också att fastslås mål för hållbar 
markanvändning och jordar.

Or. en

Ändringsförslag 179
Richard Seeber, Peter Liese
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Förslag till beslut
Bilaga – punkt 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

23. För att minska de största mänskliga 
belastningarna på mark, jord och andra 
ekosystem i Europa kommer det att vidtas 
åtgärder för att garantera att tillräcklig 
hänsyn tas till miljön samt till sociala och 
ekonomiska effekter i besluten om 
markanvändning på alla relevanta nivåer. I 
rapporten från Rio+20 efterlystes en värld 
utan nettoförstöring av mark. EU och 
medlemsstaterna bör reflektera över hur ett 
sådant åtagande bäst drivs igenom inom 
deras respektive kompetensområden och 
hur frågor om markkvalitet ska hanteras 
inom ramen för bindande lagstiftning42. 
Det kommer också att fastslås mål för 
hållbar markanvändning och jordar.

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

42 KOM(2006) 232 (EUT C 332, 
30.12.2006) innehåller förslag till ett 
direktiv om inrättande av 
rambestämmelser för markskydd samt 
ändring av direktiv 2004/35/EG.

Or. de

Ändringsförslag 180
Gerben-Jan Gerbrandy

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

markförvaltning erkändes, efterlystes en 
värld utan nettoförstöring av mark. EU och 
medlemsstaterna bör reflektera över hur ett 
sådant åtagande bäst drivs igenom inom 
deras respektive kompetensområden och 
hur frågor om markkvalitet ska hanteras 
genom en riskbaserad strategi inom ramen 
för bindande lagstiftning, som bygger på 
relevanta aspekter av kommissionens 
förslag till direktiv om inrättande av 
rambestämmelser för markskydd och om 
ändring av direktiv 2004/35/EG. Det bör
också fastslås mål för hållbar 
markanvändning och jordar.

Or. en

Ändringsförslag 181
Esther de Lange

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. nl

Ändringsförslag 182
Anja Weisgerber, Esther de Lange
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Förslag till beslut
Bilaga – punkt 23 – fotnot 42

Kommissionens förslag Ändringsförslag

42. KOM(2006) 232 (EUT C 332, 
30.12.2006) innehåller förslag till ett 
direktiv om inrättande av 
rambestämmelser för markskydd samt 
ändring av direktiv 2004/35/EG.

utgår

Or. de

Motivering

Markskyddet kan regleras mer målinriktat, effektivt och obyråkratiskt på lokal, regional och 
nationell nivå än på gemenskapsnivå. En rättsligt bindande europeisk reglering skulle strida
mot subsidiaritetsprincipen.


