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Ændringsforslag 183
Richard Seeber

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – nr. 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de
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Ændringsforslag 184
Dan Jørgensen

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – nr. 24 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

24a. Flere af programmets mål ville blive 
fremmet ved en mindre intensiv tilgang til 
husdyrproduktion, da det ville føre til 
lavere kvælstof- og fosforudledninger, 
færre trusler mod biodiversiteten og 
forbedret jord-, luft- og vandkvalitet. 

Or. en

Ændringsforslag 185
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – nr. 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

25. Foranstaltninger, der er iværksat som 
led i biodiversitetsstrategien med sigte på 
at retablere 15 % af de skadede 
økosystemer i EU og udvide brugen af 
grøn infrastruktur, vil bidrage til at 
modvirke opsplitningen af jordarealer. Det 
vil yderligere forbedre naturkapitalen og 
øge økosystemernes robusthed og kan 
frembyde omkostningseffektive løsninger 
til bekæmpelse af og tilpasning til 
klimaforandringer og risikostyring ved 
katastrofer. Indtil da vil medlemsstaternes 
indsats for at kortlægge og vurdere 
økosystemer og økosystemtjenester og
"intet nettotab"-initiativet, der er planlagt i 
2015, medvirke til at bevare naturkapitalen
i både lille og stor rumlig skala. 
Integration af den økonomiske værdi af 
økosystemtjenester i regnskabs- og 

25. Foranstaltninger, der er iværksat som 
led i biodiversitetsstrategien med sigte på 
at retablere 15 % af de skadede 
økosystemer i EU senest i 2020. Dette 
anses imidlertid for et minimum, hvorfor 
EU opfordres til at fastsætte et betydeligt 
højere retableringsmål, der afspejler EU's 
eget mere ambitiøse hovedmål og dets 
vision for 2020, og til at udvide brugen af 
grøn infrastruktur, der vil bidrage til at 
modvirke opsplitningen af jordarealer.
Disse aktioner vil, ud over en fuldstændig 
gennemførelse af fugle- og 
habitatdirektiverne, ydermere bidrage til 
etablering og bevarelse af sunde og 
modstandsdygtige økosystemer og forøge 
deres tjenester. Det vil yderligere forbedre 
naturkapitalen og øge økosystemernes 
robusthed og kan frembyde 
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rapporteringssystemer på EU-niveau og på 
nationalt niveau i 2020 vil føre til en bedre 
forvaltning af EU's naturkapital.

omkostningseffektive løsninger til 
bekæmpelse af og tilpasning til 
klimaforandringer og risikostyring ved 
katastrofer. Indtil da vil medlemsstaternes 
indsats for at kortlægge og vurdere 
økosystemer og økosystemtjenester og
"intet nettotab"-initiativet, der er planlagt i 
2015, medvirke til at bevare naturkapitalen. 
Integration af den økonomiske værdi af 
økosystemtjenester i regnskabs- og 
rapporteringssystemer på EU-niveau og på 
nationalt niveau i 2020 vil føre til en bedre 
forvaltning af EU's naturkapital.

Or. en

Ændringsforslag 186
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – nr. 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

25. Foranstaltninger, der er iværksat som 
led i biodiversitetsstrategien med sigte på 
at retablere 15 % af de skadede 
økosystemer i EU og udvide brugen af 
grøn infrastruktur, vil bidrage til at 
modvirke opsplitningen af jordarealer. Det 
vil yderligere forbedre naturkapitalen og 
øge økosystemernes robusthed og kan 
frembyde omkostningseffektive løsninger 
til bekæmpelse af og tilpasning til 
klimaforandringer og risikostyring ved 
katastrofer. Indtil da vil medlemsstaternes 
indsats for at kortlægge og vurdere 
økosystemer og økosystemtjenester og
"intet nettotab"-initiativet, der er planlagt i 
2015, medvirke til at bevare naturkapitalen 
i både lille og stor rumlig skala. Integration 
af den økonomiske værdi af 
økosystemtjenester i regnskabs- og 
rapporteringssystemer på EU-niveau og på 
nationalt niveau i 2020 vil føre til en bedre 

25. Foranstaltninger, der er iværksat som 
led i biodiversitetsstrategien med sigte på 
at retablere 15 % af de skadede 
økosystemer i EU og udvide brugen af 
grøn infrastruktur, vil bidrage til at 
modvirke opsplitningen af jordarealer. Der 
bør i disse foranstaltninger imidlertid 
tages hensyn til medlemsstaternes 
karakteristika og udstyr. Det vil yderligere 
forbedre naturkapitalen og øge 
økosystemernes robusthed og kan 
frembyde omkostningseffektive løsninger 
til bekæmpelse af og tilpasning til 
klimaforandringer og risikostyring ved 
katastrofer. Indtil da vil medlemsstaternes 
indsats for at kortlægge og vurdere 
økosystemer og økosystemtjenester og
"intet nettotab"-initiativet, der er planlagt i 
2015, medvirke til at bevare naturkapitalen 
i både lille og stor rumlig skala. Integration 
af den økonomiske værdi af 
økosystemtjenester i regnskabs- og 



PE508.027v01-00 6/67 AM\931425DA.doc

DA

forvaltning af EU's naturkapital. rapporteringssystemer på EU-niveau og på 
nationalt niveau i 2020 vil føre til en bedre 
forvaltning af EU's naturkapital.

Or. fi

Ændringsforslag 187
Giancarlo Scottà

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – nr. 26 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

26. For at beskytte, bevare og forbedre 
EU's naturkapital skal programmet sikre, at 
følgende mål nås frem til 2020:

26. For at beskytte, bevare og forbedre 
EU's naturkapital bør programmet sikre, at 
følgende mål nås frem til 2020:

Or. it

Ændringsforslag 188
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – nr. 26 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

26. For at beskytte, bevare og forbedre 
EU's naturkapital skal programmet sikre, at 
følgende mål nås frem til 2020:

26. For at beskytte, bevare og forbedre en 
bæredygtig anvendelse af EU's 
naturkapital skal programmet sikre, at 
følgende mål nås frem til 2020:

Or. en

Ændringsforslag 189
Anna Rosbach

Forslag til afgørelse
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Bilag 1 – nr. 26 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Tabet af biodiversitet og forringelsen af 
økosystemtjenester er standset, og 
økosystemer og økosystemtjenester 
bevares og udbygges.

a) Tabet af biodiversitet og forringelsen af 
økosystemtjenester er standset, og 
økosystemer og økosystemtjenester, 
herunder fiskebestandene, ikke blot
bevares, men udbygges.

Or. en

Ændringsforslag 190
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – nr. 26 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Tabet af biodiversitet og forringelsen af 
økosystemtjenester er standset, og 
økosystemer og økosystemtjenester 
bevares og udbygges.

a) Tabet af biodiversitet og forringelsen af 
økosystemtjenester er standset, og 
økosystemer og økosystemtjenester 
bevares, retableres og udbygges, navnlig 
ved hjælp af en fuldstændig 
gennemførelse og effektiv bevarelse af 
Natura 2000-nettet understøttet af 
prioriterede handlingsrammer og 
indførelse af "intet nettotab"-princippet.

Or. en

Ændringsforslag 191
Anna Rosbach

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – nr. 26 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Virkningerne af belastningen af 
ferskvande, overgangsvande og kystvande 
er mindsket betydeligt for at opnå, bevare
eller fremme en god status som defineret i 

b) Virkningerne af belastningen af 
ferskvande, overgangsvande og kystvande 
er mindsket betydeligt for at opnå, bevare
og om muligt fremme en god status som 
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vandrammedirektivet. defineret i vandrammedirektivet.

Or. en

Ændringsforslag 192
Richard Seeber, Peter Liese

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – nr. 26 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Virkningerne af belastningen af 
ferskvande, overgangsvande og kystvande 
er mindsket betydeligt for at opnå, bevare 
eller fremme en god status som defineret i 
vandrammedirektivet.

b) Virkningerne af belastningen af 
ferskvande, overgangsvande og kystvande 
er mindsket betydeligt for at opnå, bevare 
eller fremme en god status som defineret i 
vandrammedirektivet, bl.a. via 
krydsoverensstemmelsesforanstaltninger.

Or. de

Ændringsforslag 193
Anna Rosbach

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – nr. 26 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Virkningerne af belastningen af 
havområder er reduceret for at opnå eller 
opretholde en god miljøtilstand som krævet 
i havstrategirammedirektivet.

c) Virkningerne af belastningen af 
havområder er reduceret for at opnå eller 
opretholde en god miljøtilstand som krævet 
i havstrategirammedirektivet. Det vil også 
bidrage til at beskytte biodiversiteten i 
havmiljøet.

Or. en

Ændringsforslag 194
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Forslag til afgørelse
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Bilag 1 – nr. 26 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) Virkningerne af luftforurening på 
økosystemerne og biodiversiteten er 
mindsket yderligere.

d) Virkningerne af luftforurening på 
økosystemerne og biodiversiteten er 
mindsket betydeligt for at opnå det 
langsigtede mål om ikke at overskride 
kritiske belastninger og niveauer.

Or. en

Ændringsforslag 195
Christa Klaß, Britta Reimers

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – nr. 26 – afsnit 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Ændringsforslag 196
Anna Rosbach

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – nr. 26 – afsnit 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 197
Margrete Auken, Jo Leinen

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – nr. 26 – afsnit 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 198
Marit Paulsen, Riikka Manner

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – nr. 26 – afsnit 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

g) Skove og den lange række tjenester, 
som de yder, er beskyttet og bæredygtigt 
forvaltet, og deres modstandsdygtighed 
over for klimaforandringer og skovbrande 
er forbedret, da skove er en vigtig 
vedvarende kilde til råvarer.

Or. en

Ændringsforslag 199
Eija-Riitta Korhola

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – nr. 26 – afsnit 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

beskytte de tjenester, som de yder, og for 
at forbedre deres modstandsdygtighed over 
for klimaforandringer, skovbrande, storm, 
skadedyrsangreb og sygdomme.

Or. en

Begrundelse

I stedet for blot at fokusere på beskyttelse af skovene bør programmet understrege den rolle, 
som bæredygtig skovforvaltning spiller.

Ændringsforslag 200
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – nr. 26 – afsnit 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) En fuldstændig gennemførelse af EU's 
strategi for biodiversitet.

a) En fuldstændig gennemførelse af EU's 
strategi for biodiversitet uden yderligere 
forsinkelse.

Or. en

Ændringsforslag 201
Dan Jørgensen

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – nr. 26 – afsnit 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) En fuldstændig gennemførelse af EU's 
strategi for biodiversitet.

a) En fuldstændig gennemførelse af EU's 
strategi for biodiversitet og styrkelse af 
EU-lovgivningen vedrørende bevarelse af 
levesteder og arter i havet og på land.

Or. en
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Ændringsforslag 202
Richard Seeber, Peter Liese

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – nr. 26 – afsnit 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Fuldstændig gennemførelse af planen 
vedrørende beskyttelse af Europas 
vandressourcer.

b) Fuldstændig gennemførelse af
vandrammedirektivet og planen 
vedrørende beskyttelse af Europas 
vandressourcer, bl.a. via 
krydsoverensstemmelsesforanstaltninger.

Or. de

Ændringsforslag 203
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – nr. 26 – afsnit 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Fuldstændig gennemførelse af planen 
vedrørende beskyttelse af Europas 
vandressourcer.

b) Fuldstændig gennemførelse af planen 
vedrørende beskyttelse af Europas 
vandressourcer, dog under hensyntagen til 
forskellene mellem medlemsstaterne og 
deres særlige karakteristika.

Or. fi

Ændringsforslag 204
Anna Rosbach

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – nr. 26 – afsnit 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) En øget indsats, bl.a. for at sikre, at 
sunde fiskebestande nås senest i 2020, 
indledningsvis ved fiskeri på samme 
niveau eller under maksimalt bæredygtigt 

En øget indsats, bl.a. for at sikre, at sunde 
fiskebestande nås senest i 2020, 
indledningsvis ved fiskeri på samme 
niveau eller under maksimalt bæredygtigt 
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udbytte fra 2015 i alle fiskerier, og for at 
fastlægge et EU-dækkende kvantitativt 
reduktionsmål for affald til søs.

udbytte fra 2015 i alle fiskerier, for at
bekæmpe forurening, fastlægge et EU-
dækkende kvantitativt reduktionsmål for 
affald til søs og aktivt at støtte private og 
offentlige initiativer til forebyggelse og 
bekæmpelse af affald til søs, herunder, 
men ikke begrænset til, initiativer inden 
for kategorien "fiskeri efter affald".

Or. en

Ændringsforslag 205
Matthias Groote

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – nr. 26 – afsnit 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) En øget indsats, bl.a. for at sikre, at 
sunde fiskebestande nås senest i 2020, 
indledningsvis ved fiskeri på samme 
niveau eller under maksimalt bæredygtigt 
udbytte fra 2015 i alle fiskerier, og for at 
fastlægge et EU-dækkende kvantitativt 
reduktionsmål for affald til søs.

c) En øget indsats, bl.a. for at sikre, at 
sunde fiskebestande nås senest i 2020, 
indledningsvis ved fiskeri på samme 
niveau eller under maksimalt bæredygtigt 
udbytte fra 2015 i alle fiskerier, og for at 
fastlægge et EU-dækkende kvantitativt 
reduktionsmål for affald til søs og desuden 
etablering af en integreret og 
sammenhængende kystforvaltning for at 
sikre en langsigtet balance mellem 
miljøbeskyttelsen og en bæredygtig 
udnyttelse af hav- og kystområder.

Or. de

Ændringsforslag 206
Giancarlo Scottà

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – nr. 26 – afsnit 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) En styrket indsats for at opnå fuld 
overholdelse af EU's lovgivning om 

d) Under hensyntagen til de forskellige 
geografiske og klimatiske forhold en 
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luftkvalitet og fastlæggelse af strategiske 
mål og aktiviteter for tiden efter 2020.

styrket indsats for at opnå fuld 
overholdelse af EU's lovgivning om 
luftkvalitet og fastlæggelse af strategiske 
mål og aktiviteter for tiden efter 2020.

Or. it

Ændringsforslag 207
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – nr. 26 – afsnit 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) En styrket indsats for at opnå fuld 
overholdelse af EU's lovgivning om 
luftkvalitet og fastlæggelse af strategiske 
mål og aktiviteter for tiden efter 2020.

d) Opnåelse af fuld overholdelse af EU's 
lovgivning om luftkvalitet og fastlæggelse 
af strategiske mål og aktiviteter for tiden 
efter 2020.

Or. en

Ændringsforslag 208
Andrés Perelló Rodríguez

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – nr. 26 – afsnit 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. es
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Ændringsforslag 209
Christa Klaß, Britta Reimers

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – nr. 26 – afsnit 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

En øget indsats fra medlemsstaternes side 
for at begrænse arealudnyttelsen og for at
bevare landbrugsjord beregnet til 
produktion af fødevarer, foder og 
reproducerbare råvarer.

Or. de

Ændringsforslag 210
Richard Seeber

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – nr. 26 – afsnit 2 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) Yderligere skridt til at reducere 
udledningen af kvælstof og fosfor, 
herunder udledningerne fra by- og 
industrispildevand og fra brug af 
gødningsstoffer.

f) Yderligere skridt til at reducere 
udledningen af kvælstof og fosfor, 
herunder udledningerne fra by- og 
industrispildevand og fra brug af 
gødningsstoffer, og styrkelse af 
befolkningens miljøbevidsthed ved 
initiativer til begrænsning af anvendelsen 
af kunstgødning og pesticider, specielt til 
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private haver og græsarealer.

Or. de

Ændringsforslag 211
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – nr. 26 – afsnit 2 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) Yderligere skridt til at reducere 
udledningen af kvælstof og fosfor,
herunder udledningerne fra by- og 
industrispildevand og fra brug af 
gødningsstoffer.

f) Yderligere skridt til at reducere 
udledningen af kvælstof og fosfor herunder 
udledningerne fra by- og 
industrispildevand ved hjælp af bedre 
kildekontrol og fra brug af 
gødningsstoffer.

Or. en

Ændringsforslag 212
Elena Oana Antonescu

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – nr. 26 – afsnit 2 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) Yderligere skridt til at reducere 
udledningen af kvælstof og fosfor, 
herunder udledningerne fra by- og 
industrispildevand og fra brug af 
gødningsstoffer.

f) Yderligere skridt til at reducere 
udledningen af kvælstof og fosfor, 
herunder udledningerne fra by- og 
industrispildevand ved hjælp af bedre 
kildekontrol og fra brug af gødningsstoffer
ved hjælp af bedre kontrol med brugen 
heraf.

Or. en

Ændringsforslag 213
Gaston Franco
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Forslag til afgørelse
Bilag 1 – nr. 26 – afsnit 2 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) Yderligere skridt til at reducere 
udledningen af kvælstof og fosfor, 
herunder udledningerne fra by- og 
industrispildevand og fra brug af 
gødningsstoffer.

f) Yderligere skridt til at reducere 
udledningen af kvælstof og at reducere og 
udnytte udledningen af fosfor, herunder 
udledningerne fra by- og 
industrispildevand og fra brug af 
gødningsstoffer.

Or. fr

Begrundelse

Det er vigtigt at fremme en udnyttelse af fosfor, som er en uundværlig bestanddel i 
landbruget, for hvilken de naturlige gasforekomster reduceres gradvist, og som der findes 
betydelige mængder af i byspildevand.

Ændringsforslag 214
Dan Jørgensen

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – nr. 26 – afsnit 2 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) Fremme af overgangen til bæredygtige 
dyreproduktionssystemer, der er knyttet til 
jordarealerne, ved hjælp af bedre 
integration af miljøbeskyttelsesmålene i 
landbrugspolitikken. 

Or. en

Ændringsforslag 215
Marit Paulsen, Riikka Manner

Forslag til afgørelse
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Bilag 1 – nr. 26 – afsnit 2 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 216
Andrés Perelló Rodríguez

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – nr. 26 – afsnit 2 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. es

Ændringsforslag 217
Andrés Perelló Rodríguez

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – nr. 26 – afsnit 2 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) Udvikling og gennemførelse af en ny 
EU-strategi for skovbrug med henblik på at 
håndtere de mange krav til skove og deres 

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

funktion, og som bidrager til en mere 
strategisk tilgang til beskyttelse og 
forbedring af skove og afsætter de 
nødvendige økonomiske og menneskelige 
ressourcer til at bekæmpe skovbrande.

Or. es

Ændringsforslag 218
Giancarlo Scottà

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – Prioriteret mål nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Prioriteret mål nr. 2: Omstille EU til en 
ressourceeffektiv, grøn og 
konkurrencedygtig lavemissionsøkonomi

Prioriteret mål nr. 2: Gøre en
kredsløbsøkonomi kendetegnet ved lave 
CO2-emissioner, ressourceeffektivitet og
hensyn til miljøet og økosystemerne
konkurrencedygtig

Or. it

Begrundelse

(Jf. ændringsforslag til artikel 2, stk. 1, litra b).

Ændringsforslag 219
Jean-Pierre Audy

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – Prioriteret mål nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Prioriteret mål nr. 2: Omstille EU til en 
ressourceeffektiv, grøn og 
konkurrencedygtig lavemissionsøkonomi

Prioriteret mål nr. 2: Omstille EU til en 
ressourceeffektiv, miljøvenlig og 
konkurrencedygtig lavemissionsøkonomi

Or. fr
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Ændringsforslag 220
Giancarlo Scottà

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – nr. 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

27. Europa 2020-strategiens 
flagskibsinitiativ "Et ressourceeffektivt 
Europa" tager sigte på at støtte overgangen 
til en økonomi, som udnytter alle 
ressourcer effektivt, afkobler den 
økonomiske vækst fuldstændig fra 
ressource- og energiforbruget og dets 
miljøpåvirkning, mindsker 
drivhusgasudledningerne, øger 
konkurrenceevnen gennem effektivitet og
innovation og fremmer større 
energisikkerhed. Køreplanen for et 
ressourceeffektivt Europa43 og køreplanen 
for omstilling til en konkurrencedygtig 
lavemissionsøkonomi44 er hjørnestene i 
initiativet og beskriver rammerne for 
fremtidige foranstaltninger til at opfylde 
disse mål.

27. Europa 2020-strategiens 
flagskibsinitiativ "Et ressourceeffektivt 
Europa" tager sigte på at gøre en økonomi, 
som udnytter alle ressourcer effektivt, 
afkobler den økonomiske vækst så vidt 
muligt fra ressource- og energiforbruget og 
dets miljøpåvirkning, mindsker 
drivhusgasudledningerne, sigter mod
innovation og fremmer større 
energisikkerhed, konkurrencedygtig. 
Køreplanen for et ressourceeffektivt 
Europa43 og køreplanen for omstilling til 
en konkurrencedygtig 
lavemissionsøkonomi44 er hjørnestene i 
initiativet og anvender nogle af de mulige 
scenarier som grundlag for fremtidige 
foranstaltninger til at opfylde disse mål.

Or. it

Ændringsforslag 221
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – nr. 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

27. Europa 2020-strategiens 
flagskibsinitiativ "Et ressourceeffektivt 
Europa" tager sigte på at støtte overgangen 
til en økonomi, som udnytter alle 
ressourcer effektivt, afkobler den 
økonomiske vækst fuldstændig fra 
ressource- og energiforbruget og dets 
miljøpåvirkning, mindsker 
drivhusgasudledningerne, øger 

27. Europa 2020-strategiens 
flagskibsinitiativ "Et ressourceeffektivt 
Europa" tager sigte på at støtte overgangen 
til en økonomi, som udnytter alle 
ressourcer effektivt, afkobler den 
økonomiske vækst fuldstændig fra 
ressource- og energiforbruget og dets 
miljøpåvirkning, mindsker 
drivhusgasudledningerne, øger 
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konkurrenceevnen gennem effektivitet og 
innovation og fremmer større 
energisikkerhed. Køreplanen for et 
ressourceeffektivt Europa og køreplanen 
for omstilling til en konkurrencedygtig 
lavemissionsøkonomi er hjørnestene i 
initiativet og beskriver rammerne for 
fremtidige foranstaltninger til at opfylde 
disse mål.

konkurrenceevnen gennem effektivitet og 
innovation og fremmer større 
energisikkerhed. Køreplanen for et 
ressourceeffektivt Europa og
Kommissionens forslag til køreplanen for 
omstilling til en konkurrencedygtig 
lavemissionsøkonomi, energikøreplanen 
2050 og hvidbogen om transport er et 
vigtigt udgangspunkt og beskriver 
rammerne for fremtidige foranstaltninger 
til at opfylde disse mål i forbindelse med 
den nye globale klimaaftale, der skal 
indgås i 2015.

Or. en

Ændringsforslag 222
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – nr. 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

27. Europa 2020-strategiens 
flagskibsinitiativ "Et ressourceeffektivt 
Europa" tager sigte på at støtte overgangen 
til en økonomi, som udnytter alle 
ressourcer effektivt, afkobler den 
økonomiske vækst fuldstændig fra 
ressource- og energiforbruget og dets 
miljøpåvirkning, mindsker 
drivhusgasudledningerne, øger 
konkurrenceevnen gennem effektivitet og 
innovation og fremmer større 
energisikkerhed. Køreplanen for et 
ressourceeffektivt Europa og køreplanen 
for omstilling til en konkurrencedygtig 
lavemissionsøkonomi er hjørnestene i 
initiativet og beskriver rammerne for 
fremtidige foranstaltninger til at opfylde 
disse mål.

27. Europa 2020-strategiens 
flagskibsinitiativ "Et ressourceeffektivt 
Europa" tager sigte på at støtte overgangen 
til en økonomi, som udnytter alle 
ressourcer effektivt, afkobler den 
økonomiske vækst fuldstændig fra 
ressource- og energiforbruget og dets 
miljøpåvirkning, mindsker 
drivhusgasudledningerne, øger 
konkurrenceevnen gennem effektivitet og 
innovation og fremmer større 
energisikkerhed. Køreplanen for et 
ressourceeffektivt Europa, køreplanen for 
omstilling til en konkurrencedygtig 
lavemissionsøkonomi og udveksling af 
bedste praksis mellem medlemsstaterne er 
hjørnestene i initiativet og beskriver 
rammerne for fremtidige foranstaltninger 
til at opfylde disse mål.

Or. en
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Ændringsforslag 223
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – nr. 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

27. Europa 2020-strategiens 
flagskibsinitiativ "Et ressourceeffektivt 
Europa" tager sigte på at støtte overgangen 
til en økonomi, som udnytter alle 
ressourcer effektivt, afkobler den 
økonomiske vækst fuldstændig fra 
ressource- og energiforbruget og dets 
miljøpåvirkning, mindsker 
drivhusgasudledningerne, øger 
konkurrenceevnen gennem effektivitet og 
innovation og fremmer større
energisikkerhed. Køreplanen for et 
ressourceeffektivt Europa og køreplanen 
for omstilling til en konkurrencedygtig 
lavemissionsøkonomi er hjørnestene i 
initiativet og beskriver rammerne for 
fremtidige foranstaltninger til at opfylde 
disse mål.

27. Europa 2020-strategiens 
flagskibsinitiativ "Et ressourceeffektivt 
Europa" tager sigte på at støtte overgangen 
til en økonomi, som udnytter alle 
ressourcer effektivt, reducerer den 
samlede udvinding og brug af ressourcer,
afkobler den økonomiske vækst 
fuldstændig fra ressource- og 
energiforbruget og dets miljøpåvirkning, 
mindsker drivhusgasudledningerne, øger 
konkurrenceevnen gennem effektivitet og 
innovation og fremmer større energi- og 
ressourcesikkerhed. Køreplanen for et 
ressourceeffektivt Europa og køreplanen 
for omstilling til en konkurrencedygtig 
lavemissionsøkonomi er hjørnestene i 
initiativet og beskriver rammerne for 
fremtidige foranstaltninger til at opfylde 
disse mål.

Or. en

Ændringsforslag 224
Riikka Manner

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – nr. 27 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

27a. Bioøkonomi er nøglen til intelligent 
og grøn vækst i Europa. Bioøkonomien 
har en særlig stor indvirkning på de 
regionale økonomier i EU og kan 
samtidig fremme økonomisk vækst og 
jobskabelse. Bioøkonomien kræver 
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investeringer i forsyningskæder for 
råvarer samt råvarernes garanterede 
tilgængelighed.

Or. fi

Ændringsforslag 225
Giancarlo Scottà

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – nr. 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

28. Innovation, der kan forbedre 
ressourceeffektiviteten, er påkrævet i hele 
økonomien for at forbedre 
konkurrenceevnen i lyset af stigende 
ressourcepriser, knapheds- og 
forsyningsproblemer. Erhvervslivet er den 
førende drivkraft bag innovation, herunder 
også miljøinnovation. Det er derfor af 
afgørende betydning, at det offentliges 
foranstaltninger, både på EU-niveau og 
medlemsstatsniveau, nøjes med at skabe
overordnede rammer for miljøinnovation,
således at det frie markeds naturlige 
udviklingsproces hen imod udviklingen af 
bæredygtige forretningsmæssige eller 
teknologiske løsninger på miljøproblemer
ikke påvirkes.

Or. it

Ændringsforslag 226
Margrete Auken, Jo Leinen

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – nr. 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

28. Innovation, der kan forbedre 
ressourceeffektiviteten, er påkrævet i hele 
økonomien for at forbedre 
konkurrenceevnen i lyset af stigende 

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

økonomien for at forbedre 
konkurrenceevnen i lyset af stigende 
ressourcepriser, importafhængighed,
knapheds- og forsyningsproblemer. Som et 
bidrag til at sikre råvareforsyningen er det 
nødvendigt at styrke innovative 
partnerskaber mellem industrien og 
affaldshåndteringssektoren samt 
forskning i genanvendeligheden af vigtige 
råmaterialer. Erhvervslivet er, som svar på 
de lovgivningstiltag, der udspringer af en 
ambitiøs miljølovgivning, den førende 
drivkraft bag innovation, herunder også 
miljøinnovation. Men markederne vil ikke 
kunne fungere af sig selv. Det offentliges 
foranstaltninger, både på EU-niveau og 
medlemsstatsniveau, er af afgørende 
betydning for at skabe de rette
lovgivningsmæssige rammer for
investeringer og miljøinnovation, der 
stimulerer udviklingen af bæredygtige 
forretningsmæssige eller teknologiske 
løsninger på miljøproblemer.

Or. en

Ændringsforslag 227
Gerben-Jan Gerbrandy

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – nr. 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

rammer for miljøinnovation, der stimulerer 
udviklingen af bæredygtige 
forretningsmæssige eller teknologiske 
løsninger på miljøproblemer og fremmer 
bæredygtige former for 
ressourceanvendelse.

Or. en

Ændringsforslag 228
Giancarlo Scottà

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – nr. 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

29. Denne helt afgørende forudsætning for 
at kunne løse miljøproblemerne har også 
betydelige samfundsøkonomiske fordele. 
Den potentielle arbejdspladstilvækst som 
følge af overgangen til en kulstoffattig og 
ressourceeffektiv økonomi er nøglen til at 
nå beskæftigelsesmålene i Europa 2020. 
Beskæftigelsen i miljøteknologi- og
-servicesektoren i EU er vokset med ca. 
3 % om året i de senere år. Det globale 
marked for miljøindustrier skønnes at have 
en værdi på mindst en billion euro og 
forventes næsten at fordobles over de 
næste 10 år. Europæiske virksomheder har 
allerede en global førerposition inden for 
genanvendelse og energieffektivitet og bør 
tilskyndes til at drage fordel af denne vækst 
i den globale efterspørgsel, støttet af 
handlingsplanen for miljøinnovation. Som 
eksempel kan nævnes den europæiske 
sektor for vedvarende energi, som 
forventes at skabe mere end 400 000 nye 
arbejdspladser frem til 2020.

29. Denne helt afgørende forudsætning for 
at kunne løse miljøproblemerne har også 
betydelige samfundsøkonomiske fordele. 
Den potentielle arbejdspladstilvækst som 
følge af, at en økonomi kendetegnet ved 
lave CO2-emissioner og 
ressourceeffektivitet gøres 
konkurrencedygtig, er nøglen til at nå 
beskæftigelsesmålene i Europa 2020. 
Beskæftigelsen i miljøteknologi- og
-servicesektoren i EU er vokset med ca. 
3 % om året i de senere år. Det globale 
marked for miljøindustrier skønnes at have 
en værdi på mindst en billion euro og 
forventes næsten at fordobles over de 
næste 10 år. Europæiske virksomheder har 
allerede en global førerposition inden for 
genanvendelse og energieffektivitet og bør 
tilskyndes til at drage fordel af denne vækst 
i den globale efterspørgsel, støttet af 
handlingsplanen for miljøinnovation. Som 
eksempel kan nævnes den europæiske 
sektor for vedvarende energi, som 
forventes at skabe mere end 400 000 nye 
arbejdspladser frem til 2020.

Or. it
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Ændringsforslag 229
Richard Seeber, Peter Liese

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – nr. 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

29. Denne helt afgørende forudsætning for 
at kunne løse miljøproblemerne har også 
betydelige samfundsøkonomiske fordele. 
Den potentielle arbejdspladstilvækst som 
følge af overgangen til en kulstoffattig og 
ressourceeffektiv økonomi er nøglen til at 
nå beskæftigelsesmålene i Europa 2020.
Beskæftigelsen i miljøteknologi- og
-servicesektoren i EU er vokset med ca. 
3 % om året i de senere år. Det globale 
marked for miljøindustrier skønnes at have 
en værdi på mindst en billion euro og 
forventes næsten at fordobles over de 
næste 10 år. Europæiske virksomheder har 
allerede en global førerposition inden for 
genanvendelse og energieffektivitet og bør 
tilskyndes til at drage fordel af denne vækst 
i den globale efterspørgsel, støttet af 
handlingsplanen for miljøinnovation. Som 
eksempel kan nævnes den europæiske 
sektor for vedvarende energi, som 
forventes at skabe mere end 400 000 nye 
arbejdspladser frem til 2020.

29. Denne helt afgørende forudsætning for 
at kunne løse miljøproblemerne har også 
betydelige samfundsøkonomiske fordele. 
Den potentielle arbejdspladstilvækst som 
følge af overgangen til en sikker og 
bæredygtig kulstoffattig og 
ressourceeffektiv økonomi er nøglen til at 
nå beskæftigelsesmålene i Europa 2020. 
Beskæftigelsen i miljøteknologi- og
-servicesektoren i EU er vokset med ca. 
3 % om året i de senere år. Det globale 
marked for miljøindustrier skønnes at have 
en værdi på mindst en billion euro og 
forventes næsten at fordobles over de 
næste 10 år. Europæiske virksomheder har 
allerede en global førerposition inden for 
genanvendelse og energieffektivitet og bør 
tilskyndes til at drage fordel af denne vækst 
i den globale efterspørgsel, støttet af 
handlingsplanen for miljøinnovation. Som 
eksempel kan nævnes den europæiske 
sektor for vedvarende energi, som 
forventes at skabe mere end 400 000 nye 
arbejdspladser frem til 2020.

Or. en

Ændringsforslag 230
Eija-Riitta Korhola

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – nr. 29 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

29a. For at opnå dette er EU nødt til at 
skabe og bevare de nødvendige betingelser 
for udvikling af biobaserede industrier, 



AM\931425DA.doc 27/67 PE508.027v01-00

DA

herunder at sikre dem en bæredygtig 
forsyning af råvarer.

Or. en

Begrundelse

Med udgangspunkt i ordførerens ændringsforslag 28 erstattes "miljøindustrier" med 
"biobaserede industrier", da omtalen af biobaserede industrier understøtter EU's 
bioøkonomiske strategi.

Ændringsforslag 231
Giancarlo Scottà

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – nr. 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

30. En fuldstændig gennemførelse af EU's 
klima- og energipakke anses for afgørende 
for at nå de milepæle, der er identificeret 
for 2020, og for at opfylde målene for
2050. EU er i øjeblikket godt på vej til at 
reducere sine drivhusgasemissioner til 
20 % under 1990-niveauet inden 2020, 
men på den anden side konstateres det 
desværre, at gennemførelsen af pakken 
medfører en uholdbar stigning i 
energiomkostningerne, hvilket 
paradoksalt nok tilskynder til CO2-
lækage. Det nye energieffektivitetsdirektiv
forventes at være et vigtigt hjælpemiddel 
til at løse dette problem. Hvad angår 
effektiv og bæredygtig udnyttelse af 
ressourcer, bør der navnlig tages højde 
for den igangværende debat om konflikter 
mellem arealanvendelse til fødevarer eller
biobrændstof.

Or. it

Ændringsforslag 232
Eija-Riitta Korhola
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Forslag til afgørelse
Bilag 1 – nr. 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

30. En fuldstændig gennemførelse af EU's 
klima- og energipakke er afgørende for at 
nå de milepæle, der er identificeret for 
2020, og for at opbygge en 
konkurrencedygtig lavemissionsøkonomi 
frem til 2050. EU er i øjeblikket godt på 
vej til at reducere sine 
drivhusgasemissioner til 20 % under 1990-
niveauet inden 2020, men at opfylde målet 
om 20 % større energieffektivitet vil kræve 
langt hurtigere effektivitetsforbedringer.
Det nye energieffektivitetsdirektiv 
forventes at yde et betydeligt bidrag i den 
henseende. Dette er også vigtigt set i lyset 
af den stadig voksende efterspørgsel efter 
energi. Energieffektivitet skal desuden 
suppleres med ressourceeffektivitet for at 
fremme adgangen til råvarer til 
industrielle formål. Navnlig bør der tages 
højde for den igangværende debat om 
konflikter mellem arealanvendelse til 
fødevarer eller biobrændstof. Desuden er
det af afgørende betydning, at 
træressourcer, herunder biomasse til 
energiformål, bliver forvaltet på en 
bæredygtig måde og udnyttet så effektivt 
som muligt under hensyn til 
kaskadeanvendelse af materialerne for at 
fremme udvikling af 
lavemissionsbioøkonomi og 
højværdiprodukter.

Or. en

Ændringsforslag 233
Margrete Auken, Jo Leinen, Dan Jørgensen

Forslag til afgørelse
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Bilag 1 – nr. 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

30. En fuldstændig gennemførelse af EU's 
klima- og energipakke er afgørende for at 
nå de tre mål, der er sat for 2020, og for at 
opbygge en konkurrencedygtig og 
bæredygtig lavemissionsøkonomi, der er 
baseret på en rigelig forsyning af 
vedvarende energi frem til 2050. EU er i 
øjeblikket godt på vej til at reducere sine
drivhusgasemissioner til 20 % under 1990-
niveauet inden 2020 og kan måske opnå 
endnu mere, men at opfylde målet om 
20 % større energieffektivitet vil kræve 
langt hurtigere effektivitetsforbedringer på 
alle niveauer. Dette er også vigtigt set i 
lyset af den stadig voksende efterspørgsel 
efter energi og den stadig større 
konkurrence om arealer til fødevare- eller
energiformål. Det er derfor vigtigt at 
sikre, at biomasse, der anvendes til energi, 
kun anvendes i et omfang, der kan leveres 
bæredygtigt med respekt af 
"kaskadeanvendelsesprincippet". Selv om 
det nye energieffektivitetsdirektiv 
forventes at yde et betydeligt bidrag i 
denne henseende, bør det suppleres med 
fastsættelse af krav til energianvendelse 
for alle energirelaterede produkter, der 
kommer ind på markederne i EU.

Or. en

Ændringsforslag 234
Christa Klaß, Britta Reimers

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – nr. 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

30. En fuldstændig gennemførelse af EU's 
klima- og energipakke er afgørende for at 
nå de milepæle, der er identificeret for 

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

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

Or. de

Ændringsforslag 235
Gerben-Jan Gerbrandy

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – nr. 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

30. En fuldstændig gennemførelse af EU's 
klima- og energipakke er afgørende for at 
nå de milepæle, der er identificeret for 
2020, og for at opbygge en 
konkurrencedygtig lavemissionsøkonomi 
frem til 2050. EU er i øjeblikket godt på 
vej til at reducere sine 
drivhusgasemissioner til 20 % under 1990-
niveauet inden 2020, men at opfylde målet 
om 20 % større energieffektivitet vil kræve 
langt hurtigere effektivitetsforbedringer. 
Dette er også vigtigt set i lyset af den 
stadig voksende efterspørgsel efter energi 
og den stadig større konkurrence om 
arealer til fødevare- eller energiformål. 
Det er derfor vigtigt at sikre, at biomasse, 
der anvendes til energi, kun anvendes i et 
omfang, der kan leveres bæredygtigt, og 
at biomassen anvendes så effektivt som 
muligt ved hjælp af 
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"kaskadeanvendelsesprincippet". Det nye 
energieffektivitetsdirektiv forventes at yde 
et betydeligt bidrag i denne henseende.

Or. en

Ændringsforslag 236
Margrete Auken, Jo Leinen, Dan Jørgensen

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – nr. 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

31. Alle økonomiske sektorer er nødt til at 
bidrage til at nedbringe udledningen af 
drivhusgasser, hvis EU skal levere sit 
rimelige bidrag til den globale indsats. EU 
må nå til enighed om de næste skridt med 
hensyn til klima- og energirammerne for 
tiden efter 2020 for at forberede sig på 
internationale forhandlinger om en ny 
retligt bindende aftale, men også for at give 
medlemsstaterne og industrien klare 
rammer for de nødvendige mellemfristede
investeringer. EU er derfor nødt til at 
overveje politiske løsninger for at nå de 
reduktioner, der er anført i køreplanen for 
en lavemissionsøkonomi for perioden efter 
2020. 2050-energikøreplanen og 
hvidbogen om transport må understøttes af 
solide politiske rammer. Medlemsstaterne 
må desuden udarbejde og indføre 
langsigtede og omkostningseffektive 
lavemissionsudviklingsstrategier, som 
tager sigte på at nå EU's mål om at 
mindske udledningen af drivhusgasser 
med 80-95 % frem til 2050 i forhold til 
1990, som led i den globale indsats for at 
begrænse den gennemsnitlige 
temperaturstigning til under 2 °C. EU's 
emissionshandelsordning vil fortsat være et 
centralt element i EU's klimapolitik efter 
2020.

31. Alle økonomiske sektorer er nødt til at 
bidrage til at nedbringe udledningen af 
drivhusgasser, hvis EU skal opfylde sine 
forpligtelser og nå målet om at mindske 
drivhusgasemissionerne med 80-95 % 
senest i 2050. EU må hurtigst muligt nå til 
enighed om de næste skridt med hensyn til
en ny klima- og energiramme for tiden 
efter 2020 med tre retligt bindende mål for
emissionsreduktion, energieffektivitet og 
vedvarende energi for at forberede sig på
et aktivt engagement i internationale 
forhandlinger om en ny retligt bindende 
aftale senest i 2015, men også for at give 
medlemsstaterne og industrien klare 
rammer for de nødvendige mellem- og 
langfristede investeringer. EU er derfor 
nødt til at overveje politiske løsninger for 
at nå de reduktioner, der er anført i 
køreplanen for en lavemissionsøkonomi for 
perioden efter 2020 i overensstemmelse 
med de foreslåede milepæle og den nyeste 
videnskabelige viden. 2050-
energikøreplanen og hvidbogen om 
transport må understøttes af solide politiske 
rammer, milepæle og mål for de tre år 
2030, 2040 og 2050. Medlemsstaterne må 
desuden udarbejde og indføre langsigtede 
og omkostningseffektive 
lavemissionsudviklingsstrategier, som 
tager sigte på at nå EU's mål om
afkarbonisering senest i 2050 i forhold til 
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1990, som led i den globale indsats for at 
begrænse den gennemsnitlige 
temperaturstigning til under 2 °C. EU's 
emissionshandelsordning vil fortsat være et 
centralt element i EU's klimapolitik efter 
2020 og må ændres strukturelt for at 
tilskynde til investeringer i bæredygtige 
lavemissionsteknologier. For at opfylde 
sine internationale forpligtelser må EU i 
væsentligt omfang støtte 
udviklingslandene i deres bestræbelser på 
at afbøde klimaforandringerne ved hjælp 
af kapacitetsopbygning, finansiel bistand 
og teknologioverførsel.

Or. en

Ændringsforslag 237
Giancarlo Scottà

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – nr. 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

31. Alle økonomiske sektorer er nødt til at 
bidrage til at nedbringe udledningen af 
drivhusgasser, hvis EU skal levere sit 
rimelige bidrag til den globale indsats. EU 
må nå til enighed om de næste skridt med 
hensyn til klima- og energirammerne for
tiden efter 2020 for at forberede sig på 
internationale forhandlinger om en ny 
retligt bindende aftale, men også for at 
give medlemsstaterne og industrien klare 
rammer for de nødvendige mellemfristede
investeringer. EU er derfor nødt til at 
overveje politiske løsninger for at nå de 
reduktioner, der er anført i køreplanen for 
en lavemissionsøkonomi for perioden 
efter 2020. 2050-energikøreplanen og 
hvidbogen om transport må understøttes af 
solide politiske rammer. Medlemsstaterne 
må desuden udarbejde og indføre 
langsigtede og omkostningseffektive 
lavemissionsudviklingsstrategier, som 

31. Alle økonomiske sektorer er nødt til at 
bidrage til at nedbringe udledningen af 
drivhusgasser, hvis EU skal levere sit 
rimelige bidrag til den globale indsats. EU 
må nå til enighed om de næste skridt for at 
forberede sig på internationale 
forhandlinger om en ny retligt bindende 
aftale på globalt plan med henblik på at 
give medlemsstaterne og industrien klare 
rammer for de nødvendige mellem- og 
langfristede investeringer. 2050-
energikøreplanen og hvidbogen om 
transport må understøttes af solide politiske 
rammer. Medlemsstaterne må desuden 
udarbejde og indføre langsigtede og 
omkostningseffektive 
lavemissionsudviklingsstrategier, som 
tager sigte på at nå EU's mål om at 
mindske udledningen af drivhusgasser med 
80-95 % frem til 2050 i forhold til 1990, 
som led i den globale indsats for at 
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tager sigte på at nå EU's mål om at 
mindske udledningen af drivhusgasser med 
80-95 % frem til 2050 i forhold til 1990, 
som led i den globale indsats for at 
begrænse den gennemsnitlige 
temperaturstigning til under 2 °C. EU's 
emissionshandelsordning vil fortsat være et
centralt element i EU's klimapolitik efter 
2020.

begrænse den gennemsnitlige 
temperaturstigning til under 2 °C. EU's 
emissionshandelsordning vil sandsynligvis
fortsat være et af de centrale instrumenter
i EU's klimapolitik efter 2020.

Or. it

Ændringsforslag 238
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – nr. 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

31. Alle økonomiske sektorer er nødt til at 
bidrage til at nedbringe udledningen af 
drivhusgasser, hvis EU skal levere sit 
rimelige bidrag til den globale indsats. EU 
må nå til enighed om de næste skridt med 
hensyn til klima- og energirammerne for
tiden efter 2020 for at forberede sig på 
internationale forhandlinger om en ny
retligt bindende aftale, men også for at give 
medlemsstaterne og industrien klare 
rammer for de nødvendige mellemfristede 
investeringer. EU er derfor nødt til at 
overveje politiske løsninger for at nå de 
reduktioner, der er anført i køreplanen for 
en lavemissionsøkonomi for perioden 
efter 2020. 2050-energikøreplanen og 
hvidbogen om transport må understøttes af 
solide politiske rammer. Medlemsstaterne 
må desuden udarbejde og indføre 
langsigtede og omkostningseffektive 
lavemissionsudviklingsstrategier, som 
tager sigte på at nå EU's mål om at 
mindske udledningen af drivhusgasser med 
80-95 % frem til 2050 i forhold til 1990, 
som led i den globale indsats for at 
begrænse den gennemsnitlige 

31. Alle økonomiske sektorer er nødt til at 
bidrage til at nedbringe udledningen af 
drivhusgasser, hvis EU skal levere sit 
rimelige bidrag til den globale indsats. EU 
må nå til enighed om de næste skridt på 
grundlag af den kommende diskussion af 
2030-rammen for klima- og
energipolitikker for at forberede sig på 
internationale forhandlinger om en ny 
retligt bindende aftale, men også for at give 
medlemsstaterne og industrien klare 
rammer for de nødvendige mellemfristede 
investeringer. EU er derfor nødt til at 
overveje politiske løsninger, som 
Kommissionen kan foreslå i denne 
forbindelse. 2050-energikøreplanen og 
hvidbogen om transport må understøttes af 
solide politiske rammer. Medlemsstaterne 
må desuden udarbejde og indføre 
langsigtede og omkostningseffektive 
lavemissionsudviklingsstrategier, som 
tager sigte på at nå EU's mål om at 
mindske udledningen af drivhusgasser med 
80-95 % frem til 2050 i forhold til 1990, 
som led i den globale indsats for at 
begrænse den gennemsnitlige 
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temperaturstigning til under 2 °C. EU's 
emissionshandelsordning vil fortsat være et 
centralt element i EU's klimapolitik efter 
2020.

temperaturstigning til under 2 °C. EU's 
emissionshandelsordning vil fortsat være et 
centralt element i EU's klimapolitik efter 
2020.

Or. en

Ændringsforslag 239
Richard Seeber, Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – nr. 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

31. Alle økonomiske sektorer er nødt til at 
bidrage til at nedbringe udledningen af 
drivhusgasser, hvis EU skal levere sit 
rimelige bidrag til den globale indsats. EU 
må nå til enighed om de næste skridt med 
hensyn til klima- og energirammerne for 
tiden efter 2020 for at forberede sig på 
internationale forhandlinger om en ny 
retligt bindende aftale, men også for at give 
medlemsstaterne og industrien klare 
rammer for de nødvendige mellemfristede 
investeringer. EU er derfor nødt til at 
overveje politiske løsninger for at nå de 
reduktioner, der er anført i køreplanen for 
en lavemissionsøkonomi for perioden 
efter 2020. 2050-energikøreplanen og 
hvidbogen om transport må understøttes af 
solide politiske rammer. Medlemsstaterne 
må desuden udarbejde og indføre 
langsigtede og omkostningseffektive 
lavemissionsudviklingsstrategier, som 
tager sigte på at nå EU's mål om at 
mindske udledningen af drivhusgasser med 
80-95 % frem til 2050 i forhold til 1990, 
som led i den globale indsats for at 
begrænse den gennemsnitlige 
temperaturstigning til under 2 °C. EU's 
emissionshandelsordning vil fortsat være et 
centralt element i EU's klimapolitik efter 
2020.

31. Alle økonomiske sektorer er nødt til at 
bidrage til at nedbringe udledningen af 
drivhusgasser, hvis EU skal levere sit 
rimelige bidrag til den globale indsats. EU 
må nå til enighed om de næste skridt med 
hensyn til klima- og energirammerne for 
tiden efter 2020 for at forberede sig på 
internationale forhandlinger om en ny 
retligt bindende aftale, men også for at give 
medlemsstaterne og industrien klare 
rammer for de nødvendige mellemfristede 
investeringer. EU bør derfor hurtigt 
fastlægge en ramme for energi- og 
klimapolitikken frem til 2030, som er
baseret på bindende mål for 
drivhusgasemissioner, vedvarende energi 
og energieffektivitet. 2050-
energikøreplanen og hvidbogen om 
transport må understøttes af solide politiske 
rammer. Medlemsstaterne må desuden 
udarbejde og indføre langsigtede og 
omkostningseffektive 
lavemissionsudviklingsstrategier, som 
tager sigte på at nå EU's mål om at 
mindske udledningen af drivhusgasser med 
80-95 % frem til 2050 i forhold til 1990, 
som led i den globale indsats for at 
begrænse den gennemsnitlige 
temperaturstigning til under 2 °C. EU's 
emissionshandelsordning vil fortsat være et 
centralt element i EU's klimapolitik efter 
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Ændringsforslag 240
João Ferreira

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – nr. 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

31. Alle økonomiske sektorer er nødt til at 
bidrage til at nedbringe udledningen af 
drivhusgasser, hvis EU skal levere sit 
rimelige bidrag til den globale indsats. EU 
må nå til enighed om de næste skridt med 
hensyn til klima- og energirammerne for 
tiden efter 2020 for at forberede sig på 
internationale forhandlinger om en ny 
retligt bindende aftale, men også for at give 
medlemsstaterne og industrien klare 
rammer for de nødvendige mellemfristede 
investeringer. EU er derfor nødt til at 
overveje politiske løsninger for at nå de 
reduktioner, der er anført i køreplanen for 
en lavemissionsøkonomi for perioden efter 
2020. 2050-energikøreplanen og 
hvidbogen om transport må understøttes af 
solide politiske rammer. Medlemsstaterne 
må desuden udarbejde og indføre 
langsigtede og omkostningseffektive 
lavemissionsudviklingsstrategier, som 
tager sigte på at nå EU's mål om at 
mindske udledningen af drivhusgasser med 
80-95 % frem til 2050 i forhold til 1990, 
som led i den globale indsats for at 
begrænse den gennemsnitlige 
temperaturstigning til under 2 °C. EU's 
emissionshandelsordning vil fortsat være 
et centralt element i EU's klimapolitik 
efter 2020.

31. Alle økonomiske sektorer er nødt til at 
bidrage til at nedbringe udledningen af 
drivhusgasser, hvis EU skal levere sit 
rimelige bidrag til den globale indsats. EU 
må nå til enighed om de næste skridt med 
hensyn til klima- og energirammerne for 
tiden efter 2020 for at forberede sig på 
internationale forhandlinger om en ny 
retligt bindende aftale, men også for at give 
medlemsstaterne og industrien klare 
rammer for de nødvendige mellemfristede 
investeringer. EU er derfor nødt til at 
overveje politiske løsninger for at nå de 
reduktioner, der er anført i køreplanen for 
en lavemissionsøkonomi for perioden efter 
2020. 2050-energikøreplanen og 
hvidbogen om transport må understøttes af 
solide politiske rammer. Medlemsstaterne 
må desuden udarbejde og indføre 
langsigtede og omkostningseffektive 
lavemissionsudviklingsstrategier, som 
tager sigte på at nå EU's mål om at 
mindske udledningen af drivhusgasser med 
80-95 % frem til 2050 i forhold til 1990, 
som led i den globale indsats for at 
begrænse den gennemsnitlige 
temperaturstigning til under 2 °C.

Or. pt
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Ændringsforslag 241
Ewald Stadler

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – nr. 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

31. Alle økonomiske sektorer er nødt til at 
bidrage til at nedbringe udledningen af 
drivhusgasser, hvis EU skal levere sit 
rimelige bidrag til den globale indsats. EU 
må nå til enighed om de næste skridt med 
hensyn til klima- og energirammerne for 
tiden efter 2020 for at forberede sig på 
internationale forhandlinger om en ny 
retligt bindende aftale, men også for at give 
medlemsstaterne og industrien klare 
rammer for de nødvendige mellemfristede 
investeringer. EU er derfor nødt til at 
overveje politiske løsninger for at nå de 
reduktioner, der er anført i køreplanen for 
en lavemissionsøkonomi for perioden efter 
2020. 2050-energikøreplanen og 
hvidbogen om transport må understøttes af 
solide politiske rammer. Medlemsstaterne 
må desuden udarbejde og indføre 
langsigtede og omkostningseffektive 
lavemissionsudviklingsstrategier, som 
tager sigte på at nå EU's mål om at 
mindske udledningen af drivhusgasser med 
80-95 % frem til 2050 i forhold til 1990, 
som led i den globale indsats for at 
begrænse den gennemsnitlige 
temperaturstigning til under 2 °C. EU's 
emissionshandelsordning vil fortsat være et 
centralt element i EU's klimapolitik efter 
2020.

31. Alle økonomiske sektorer er nødt til at 
bidrage til at nedbringe udledningen af 
drivhusgasser, hvis EU skal levere sit 
rimelige bidrag til den globale indsats. EU 
må nå til enighed om de næste skridt med 
hensyn til klima- og energirammerne for 
tiden efter 2020 for at forberede sig på 
internationale forhandlinger om en ny 
retligt bindende aftale, men også for at give 
medlemsstaterne og industrien klare 
rammer for de nødvendige mellemfristede 
investeringer. EU er derfor nødt til at 
overveje politiske løsninger for at nå de 
reduktioner, der er anført i køreplanen for 
en lavemissionsøkonomi for perioden efter 
2020. 2050-energikøreplanen og 
hvidbogen om transport må understøttes af 
solide politiske rammer. Medlemsstaterne 
må desuden udarbejde og indføre 
langsigtede og omkostningseffektive 
lavemissionsudviklingsstrategier, som 
tager sigte på at nå EU's mål om at 
mindske udledningen af drivhusgasser med 
80-95 % frem til 2050 i forhold til 1990, 
som led i den globale indsats for at 
begrænse den gennemsnitlige 
temperaturstigning til under 2 °C. Det bør 
regelmæssigt vurderes, om det stadig er 
realistisk at opnå dette mål. EU's 
emissionshandelsordning vil fortsat være et 
centralt element i EU's klimapolitik efter 
2020.

Or. de

Begrundelse

Hvis man ikke når det tilsigtede mål på to grader, er det nødvendigt at standse de politiske 
foranstaltninger, som er slået fejl, igen for ikke at belaste den økonomiske udvikling i Europa 
for meget.
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Ændringsforslag 242
Andrés Perelló Rodríguez

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – nr. 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

31. Alle økonomiske sektorer er nødt til at 
bidrage til at nedbringe udledningen af 
drivhusgasser, hvis EU skal levere sit 
rimelige bidrag til den globale indsats. EU 
må nå til enighed om de næste skridt med 
hensyn til klima- og energirammerne for 
tiden efter 2020 for at forberede sig på 
internationale forhandlinger om en ny 
retligt bindende aftale, men også for at give 
medlemsstaterne og industrien klare 
rammer for de nødvendige mellemfristede 
investeringer. EU er derfor nødt til at 
overveje politiske løsninger for at nå de 
reduktioner, der er anført i køreplanen for 
en lavemissionsøkonomi for perioden efter 
2020. 2050-energikøreplanen og 
hvidbogen om transport må understøttes af 
solide politiske rammer. Medlemsstaterne 
må desuden udarbejde og indføre 
langsigtede og omkostningseffektive 
lavemissionsudviklingsstrategier, som 
tager sigte på at nå EU's mål om at 
mindske udledningen af drivhusgasser med 
80-95 % frem til 2050 i forhold til 1990, 
som led i den globale indsats for at 
begrænse den gennemsnitlige 
temperaturstigning til under 2 °C. EU's 
emissionshandelsordning vil fortsat være et 
centralt element i EU's klimapolitik efter 
2020.

31. Alle økonomiske sektorer er nødt til at 
bidrage til at nedbringe udledningen af 
drivhusgasser, hvis EU skal levere sit 
rimelige bidrag til den globale indsats. EU 
må nå til enighed om de næste skridt med 
hensyn til klima- og energirammerne for 
tiden efter 2020 for at forberede sig på 
internationale forhandlinger om en ny 
retligt bindende aftale, men også for at give 
medlemsstaterne og industrien klare 
rammer for de nødvendige mellemfristede 
investeringer. EU er derfor nødt til at 
overveje politiske løsninger for at nå de 
reduktioner, der er anført i køreplanen for 
en lavemissionsøkonomi for perioden efter 
2020. 2050-energikøreplanen og 
hvidbogen om transport må understøttes af 
solide politiske rammer. Medlemsstaterne 
må desuden udarbejde og indføre 
langsigtede og omkostningseffektive 
lavemissionsudviklingsstrategier, som 
tager sigte på at nå EU's mål om at 
mindske udledningen af drivhusgasser med 
80-95 % frem til 2050 i forhold til 1990, 
som led i den globale indsats for at 
begrænse den gennemsnitlige 
temperaturstigning til under 2 °C. EU's 
emissionshandelsordning vil fortsat være et 
centralt element i EU's klimapolitik efter 
2020. Der skal vedtages strukturelle 
foranstaltninger med henblik på at 
afhjælpe de mangler og ubalancer, der er 
konstateret i forbindelse med 
emissionshandelsordningen i dens tidlige 
stadier.

Or. es
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Ændringsforslag 243
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – nr. 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

33. Der vil også blive truffet 
foranstaltninger til at forbedre 
miljøpræstationerne for varer og tjenester 
på EU-markedet over hele deres livscyklus 
ved hjælp af foranstaltninger, som øger 
udbuddet af miljømæssigt bæredygtige 
produkter og fremmer et væsentligt skifte i 
forbrugernes efterspørgsel af disse 
produkter. Dette gøres ved hjælp af en 
afbalanceret blanding af incitamenter for 
forbrugerne og erhvervslivet, herunder 
også SMV, i form af markedsbaserede 
instrumenter og forskrifter, som mindsker 
miljøpåvirkningerne fra deres drift og 
produkter. Bestående lovgivning såsom 
direktiverne om miljøvenligt design og 
energimærkning og 
miljømærkeforordningen vil blive 
gennemgået med sigte på at forbedre 
miljøpræstationerne og 
ressourceeffektiviteten for produkter over
hele deres livscyklus, så der kommer mere 
sammenhængende rammer for bæredygtig 
produktion og bæredygtigt forbrug i EU.

33. Visse af de nuværende politiske 
instrumenter vedrørende produktion og 
forbrug har begrænset rækkevidde. Der er 
behov for en ramme, der sender de rigtige 
signaler til producenterne og forbrugerne 
med henblik på at fremme 
ressourceeffektiviteten og 
kredsløbsøkonomien. Der vil også blive 
truffet foranstaltninger til at forbedre 
miljøpræstationerne for varer og tjenester 
på EU-markedet over hele deres livscyklus 
ved hjælp af foranstaltninger, som øger 
udbuddet af miljømæssigt bæredygtige 
produkter og fremmer et væsentligt skifte i 
forbrugernes efterspørgsel af disse 
produkter. Dette gøres ved hjælp af en 
afbalanceret blanding af incitamenter for 
forbrugerne og erhvervslivet, herunder 
også SMV, i form af markedsbaserede 
instrumenter og forskrifter, som mindsker 
miljøpåvirkningerne fra deres drift og 
produkter. Forbrugerne bør modtage 
præcis og pålidelig information om de 
produkter, de køber, herunder om 
miljøanprisninger. Ressourceeffektive 
forretningsmodeller såsom 
produktservicesystemer, herunder også 
service på leasede produkter. Bestående 
lovgivning såsom direktiverne om 
miljøvenligt design og energimærkning og 
miljømærkeforordningen vil blive 
gennemgået med sigte på at forbedre 
miljøpræstationerne og 
ressourceeffektiviteten for produkter over 
hele deres livscyklus, og de nuværende 
bestemmelser vil blive håndteret ved hjælp 
af mere sammenhængende
lovgivningsrammer for bæredygtig 
produktion og bæredygtigt forbrug i EU.
Denne lovgivningsramme, der 
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understøttes af livscyklusindikatorer, bør 
tage fat på den bestående lovgivning om 
bæredygtigt forbrug og bæredygtig 
produktion (SCP) og identificere og 
udfylde hullerne i forbindelse med 
politikken, incitamenterne og 
lovgivningen for at sikre minimumskrav 
til produkternes miljømæssige 
egenskaber.

Or. en

Ændringsforslag 244
Margrete Auken, Jo Leinen

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – nr. 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

33. Der vil også blive truffet 
foranstaltninger til at forbedre 
miljøpræstationerne for varer og tjenester 
på EU-markedet over hele deres livscyklus 
ved hjælp af foranstaltninger, som øger 
udbuddet af miljømæssigt bæredygtige 
produkter og fremmer et væsentligt skifte i 
forbrugernes efterspørgsel af disse 
produkter. Dette gøres ved hjælp af en 
afbalanceret blanding af incitamenter for 
forbrugerne og erhvervslivet, herunder 
også SMV, i form af markedsbaserede 
instrumenter og forskrifter, som mindsker 
miljøpåvirkningerne fra deres drift og 
produkter. Bestående lovgivning såsom 
direktiverne om miljøvenligt design og 
energimærkning og 
miljømærkeforordningen vil blive 
gennemgået med sigte på at forbedre 
miljøpræstationerne og 
ressourceeffektiviteten for produkter over 
hele deres livscyklus, så der kommer mere 
sammenhængende rammer for bæredygtig 
produktion og bæredygtigt forbrug i EU.

33. Der vil også blive truffet 
foranstaltninger og opstillet mål til at 
forbedre miljøpræstationerne for varer og 
tjenester på EU-markedet over hele deres 
livscyklus ved hjælp af foranstaltninger, 
som øger udbuddet af miljømæssigt 
bæredygtige produkter og fremmer et 
væsentligt skifte i forbrugernes 
efterspørgsel af disse produkter. Dette 
gøres ved hjælp af en afbalanceret blanding 
af incitamenter for forbrugerne og 
erhvervslivet, herunder også SMV, i form 
af markedsbaserede instrumenter og 
forskrifter, som mindsker 
miljøpåvirkningerne fra deres drift og 
produkter. Bestående lovgivning såsom 
direktiverne om miljøvenligt design og 
energimærkning og 
miljømærkeforordningen vil blive 
gennemgået med sigte på at forbedre 
miljøpræstationerne og 
ressourceeffektiviteten for produkter over 
hele deres livscyklus, så der kommer mere 
sammenhængende rammer for bæredygtig 
produktion og bæredygtigt forbrug i EU og 
et skift over mod en genopbyggende 
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økonomi. Produktansvaret vil blive 
skærpet ved at udvide garantiperioden for 
visse produktgrupper. For at give 
sammenlignelige og korrekte oplysninger 
til forbrugerne og de endelige brugere, 
bør der kræves en standardiseret metode 
til produktmærkning.

Or. en

Ændringsforslag 245
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – nr. 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

34. Da 80 % af alle produktrelaterede 
miljøpåvirkninger fastlåses i designfasen, 
bør EU's politiske rammer sikre, at 
prioriterede produkter, der markedsføres på 
EU-markedet, har et "miljøvenligt design" 
med henblik på at optimere ressource- og 
materialeeffektiviteten, bl.a. ved at 
inddrage genanvendelighed, genanvendte 
materialer og holdbarhed. Kravene skal 
kunne gennemføres, og de skal kunne 
håndhæves. Indsatsen vil blive intensiveret 
på EU-plan og på nationalt plan for at 
fjerne hindringerne for miljøinnovation og 
for at frigøre det fulde potentiale i Europas 
miljøindustrier og skabe fordele for grønne 
arbejdspladser og vækst.

34. Da 80 % af alle produktrelaterede 
miljøpåvirkninger fastlåses i designfasen, 
bør EU's politiske rammer sikre, at 
prioriterede produkter, der markedsføres på 
EU-markedet, har et "miljøvenligt design" 
med henblik på at optimere ressource- og 
materialeeffektiviteten, bl.a. ved at 
inddrage holdbarhed, 
reparationsmuligheder, genbrugelighed,
genanvendelighed, brug af genanvendte 
materialer og demontering. På længere 
sigt skal produkterne og de indgående 
komponenter hidrøre fra bæredygtige 
kilder og designes til at kunne genbruges 
eller genanvendes fuldt ud. Kravene skal 
kunne gennemføres, og de skal kunne 
håndhæves. Indsatsen vil blive intensiveret 
på EU-plan og på nationalt plan for at 
fjerne hindringerne for miljøinnovation, for 
at styrke forbrugerinformationen og
bevidstheden og for at frigøre det fulde 
potentiale i Europas miljøindustrier og 
skabe fordele for grønne arbejdspladser og 
vækst.

Or. en



AM\931425DA.doc 41/67 PE508.027v01-00

DA

Ændringsforslag 246
Jean-Pierre Audy

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – nr. 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

34. Da 80 % af alle produktrelaterede 
miljøpåvirkninger fastlåses i designfasen, 
bør EU's politiske rammer sikre, at 
prioriterede produkter, der markedsføres på 
EU-markedet, har et "miljøvenligt design"
med henblik på at optimere ressource- og 
materialeeffektiviteten, bl.a. ved at 
inddrage genanvendelighed, genanvendte 
materialer og holdbarhed. Kravene skal 
kunne gennemføres, og de skal kunne 
håndhæves. Indsatsen vil blive intensiveret 
på EU-plan og på nationalt plan for at 
fjerne hindringerne for miljøinnovation og 
for at frigøre det fulde potentiale i Europas 
miljøindustrier og skabe fordele for grønne 
arbejdspladser og vækst.

34. Da 80 % af alle produktrelaterede 
miljøpåvirkninger fastlåses i designfasen, 
bør EU's politiske rammer sikre, at 
prioriterede produkter, der markedsføres på 
EU-markedet, respekterer miljøet med 
henblik på at optimere ressource- og 
materialeeffektiviteten, bl.a. ved at 
inddrage genanvendelighed, genanvendte 
materialer og holdbarhed. Kravene skal 
kunne gennemføres, og de skal kunne 
håndhæves. Indsatsen vil blive intensiveret 
på EU-plan og på nationalt plan for at 
fjerne hindringerne for miljøinnovation og 
for at frigøre det fulde potentiale i Europas 
miljøindustrier og skabe fordele for grønne 
arbejdspladser og vækst.

Or. fr

Ændringsforslag 247
Giancarlo Scottà

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – nr. 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

34. Da 80 % af alle produktrelaterede 
miljøpåvirkninger fastlåses i designfasen, 
bør EU's politiske rammer sikre, at 
prioriterede produkter, der markedsføres på 
EU-markedet, har et "miljøvenligt design" 
med henblik på at optimere ressource- og 
materialeeffektiviteten, bl.a. ved at 
inddrage genanvendelighed, genanvendte 
materialer og holdbarhed. Kravene skal 
kunne gennemføres, og de skal kunne 
håndhæves. Indsatsen vil blive intensiveret 

34. Da 80 % af alle produktrelaterede 
miljøpåvirkninger fastlåses i designfasen, 
bør EU's politiske rammer tjene som 
incitament til, at prioriterede produkter, 
der markedsføres på EU-markedet, har et
"miljøvenligt design" med henblik på at 
optimere ressource- og 
materialeeffektiviteten, bl.a. ved at 
inddrage genanvendelighed, genanvendte 
materialer og holdbarhed. Kravene skal 
kunne gennemføres, og de skal kunne 
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på EU-plan og på nationalt plan for at 
fjerne hindringerne for miljøinnovation og 
for at frigøre det fulde potentiale i Europas 
miljøindustrier og skabe fordele for grønne 
arbejdspladser og vækst.

håndhæves. Indsatsen vil blive intensiveret 
på EU-plan og på nationalt plan for at 
fjerne hindringerne for miljøinnovation og 
for at frigøre det fulde potentiale i Europas 
miljøindustrier og skabe fordele for grønne 
arbejdspladser og vækst.

Or. it

Ændringsforslag 248
Ewald Stadler

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – nr. 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

34. Da 80 % af alle produktrelaterede 
miljøpåvirkninger fastlåses i designfasen, 
bør EU's politiske rammer sikre, at 
prioriterede produkter, der markedsføres på 
EU-markedet, har et "miljøvenligt design" 
med henblik på at optimere ressource- og 
materialeeffektiviteten, bl.a. ved at 
inddrage genanvendelighed, genanvendte 
materialer og holdbarhed. Kravene skal 
kunne gennemføres, og de skal kunne 
håndhæves. Indsatsen vil blive intensiveret 
på EU-plan og på nationalt plan for at 
fjerne hindringerne for miljøinnovation og 
for at frigøre det fulde potentiale i Europas 
miljøindustrier og skabe fordele for grønne 
arbejdspladser og vækst.

34. Da 80 % af alle produktrelaterede 
miljøpåvirkninger fastlåses i designfasen, 
bør EU's politiske rammer sikre, at 
prioriterede produkter, der markedsføres på 
EU-markedet, har et "miljøvenligt design" 
med henblik på at optimere ressource- og 
materialeeffektiviteten, bl.a. ved at 
inddrage genanvendelighed, genanvendte 
materialer og holdbarhed. Kravene skal 
kunne gennemføres, og de skal kunne 
håndhæves. Indsatsen vil blive intensiveret 
på EU-plan og på nationalt plan for at 
fjerne hindringerne for miljøinnovation og 
for at frigøre det fulde potentiale i Europas 
miljøindustrier og skabe fordele for grønne 
arbejdspladser og vækst. Sådanne 
foranstaltninger må imidlertid i intet 
tilfælde føre til, at produkter forbydes.

Or. de

Begrundelse

Forbuddet mod glødepærer mødte ringe forståelse hos mange forbrugere. Støtte eller tilskud 
til miljømæssigt fordelagtige produkter som alternativ til ufordelagtige produkter er en bedre 
metode end direkte forbud.
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Ændringsforslag 249
Ewald Stadler

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – nr. 35

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Begrundelse

Også industrien forbruger energi og forårsager miljøpåvirkning fra forbrug. Denne 
præcisering forekommer nødvendig, fordi "forbrug" ikke er et ensartet begreb i EU.

Ændringsforslag 250
Richard Seeber, Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – nr. 35

Kommissionens forslag Ændringsforslag

35. Med sigte på at opstille rammerne for 
initiativer til at forbedre 
ressourceeffektiviteten, som vedrører andre 
aspekter end drivhusgasemissioner og 
energi, vil der blive fastsat mål for 
nedbringelsen af den samlede 
miljøpåvirkning fra forbruget, herunder 

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

navnlig i sektorerne fødevarer, boliger og 
mobilitet. Samlet set står disse sektorer for 
næsten 80 % af miljøpåvirkningerne fra 
forbrug. Rio +20-topmødet kom frem til, at 
der er et behov for en væsentlig 
nedbringelse af tabet efter høst, af andre 
fødevaretab og af affald i hele 
fødevareforsyningskæden. Kommissionen 
bør derfor forelægge en omfattende 
strategi for at mindske fødevarespild og 
støtte medlemsstaterne aktivt i 
forebyggelsen af unødvendigt affald.

Or. de

Ændringsforslag 251
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – nr. 35

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

35. Med sigte på at opstille rammerne for 
initiativer til at forbedre 
ressourceeffektiviteten, som vedrører andre 
aspekter end drivhusgasemissioner og 
energi, bør der senest i 2015 vedtages 
måling af og mål for fodaftrykket på 
jorden og på vandet, 
materialefodaftrykket samt CO2-
fodaftrykket. Mindst én af disse 
indikatorer bør indgå i det europæiske 
halvår senest i 2015. Der vil ydermere
blive fastsat mål for nedbringelsen af den 
samlede miljøpåvirkning fra forbruget, 
herunder navnlig i sektorerne fødevarer, 
boliger og mobilitet. Samlet set står disse 
sektorer for næsten 80 % af 
miljøpåvirkningerne fra forbrug. Rio +20-
topmødet kom frem til, at der er et behov 
for en væsentlig nedbringelse af tabet efter 
høst, af andre fødevaretab og af affald i 
hele fødevareforsyningskæden.

Or. en
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Ændringsforslag 252
Dan Jørgensen

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – nr. 35 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

35a. Brug af korn, der kan anvendes som 
menneskeføde, til at fodre husdyr er en 
ineffektiv udnyttelse af ressourcerne, da 
meget af kornets foderværdi går tabt ved 
omformningen fra plantemateriale til 
animalsk materiale. Det er spild af såvel 
afgrøderne som den jord, vand og energi, 
der bruges til at dyrke dem.

Or. en

Ændringsforslag 253
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – nr. 36

Kommissionens forslag Ændringsforslag

36. Foruden obligatoriske krav om grønne 
offentlige indkøb for visse 
produktkategorier har de fleste 
medlemsstater vedtaget frivillige 
handlingsplaner, og mange har fastsat mål 
for specifikke produktgrupper. Der er 
imidlertid gode muligheder på alle 
forvaltningsniveauer for at mindske 
miljøvirkningerne ved hjælp af 
indkøbsbeslutningerne. Medlemsstaterne 
og regionerne bør tage yderligere skridt til 
at nå målet om, at der skal anvendes 
miljøkriterier for mindst 50 % af de 
offentlige udbud. Kommissionen vil
vurdere mulighederne for at indføre
yderligere sektorspecifik lovgivning, der 
fastsætter regler for obligatoriske grønne 

36. Foruden obligatoriske krav om grønne 
offentlige indkøb for visse 
produktkategorier har de fleste 
medlemsstater vedtaget frivillige 
handlingsplaner, og mange har fastsat mål 
for specifikke produktgrupper. Der er 
imidlertid gode muligheder på alle 
forvaltningsniveauer for at mindske 
miljøvirkningerne ved hjælp af 
indkøbsbeslutningerne. Medlemsstaterne 
og regionerne bør tage yderligere skridt til 
at nå målet om, at der skal anvendes 
miljøkriterier for mindst 50 % af de 
offentlige udbud. Kommissionen vil
foreslå yderligere sektorspecifik 
lovgivning, der fastsætter regler for 
obligatoriske grønne offentlige indkøb for 
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offentlige indkøb for endnu flere 
produkter.

endnu flere produkter.

Or. en

Ændringsforslag 254
João Ferreira

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – nr. 36

Kommissionens forslag Ændringsforslag

36. Foruden obligatoriske krav om grønne 
offentlige indkøb for visse 
produktkategorier har de fleste 
medlemsstater vedtaget frivillige 
handlingsplaner, og mange har fastsat mål 
for specifikke produktgrupper. Der er 
imidlertid gode muligheder på alle 
forvaltningsniveauer for at mindske 
miljøvirkningerne ved hjælp af 
indkøbsbeslutningerne. Medlemsstaterne 
og regionerne bør tage yderligere skridt til 
at nå målet om, at der skal anvendes 
miljøkriterier for mindst 50 % af de 
offentlige udbud. Kommissionen vil 
vurdere mulighederne for at indføre
yderligere sektorspecifik lovgivning, der
fastsætter regler for obligatoriske grønne 
offentlige indkøb for endnu flere 
produkter.

36. Foruden obligatoriske krav om grønne 
offentlige indkøb for visse 
produktkategorier har de fleste 
medlemsstater vedtaget frivillige 
handlingsplaner, og mange har fastsat mål 
for specifikke produktgrupper. Der er 
imidlertid gode muligheder på alle 
forvaltningsniveauer for at mindske 
miljøvirkningerne ved hjælp af 
indkøbsbeslutningerne. Medlemsstaterne 
og regionerne bør tage yderligere skridt til 
at nå målet om, at der skal anvendes 
miljøkriterier for mindst 50 % af de 
offentlige udbud. Kommissionen vil 
vurdere mulighederne for at indføre
sektorspecifikke lovgivninger, der
fremmer grønne offentlige indkøb for 
endnu flere produkter.

Or. pt

Ændringsforslag 255
Dan Jørgensen

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – nr. 36

Kommissionens forslag Ændringsforslag

36. Foruden obligatoriske krav om grønne 36. Foruden obligatoriske krav om grønne 
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offentlige indkøb for visse 
produktkategorier har de fleste 
medlemsstater vedtaget frivillige 
handlingsplaner, og mange har fastsat mål 
for specifikke produktgrupper. Der er 
imidlertid gode muligheder på alle 
forvaltningsniveauer for at mindske 
miljøvirkningerne ved hjælp af 
indkøbsbeslutningerne. Medlemsstaterne 
og regionerne bør tage yderligere skridt til 
at nå målet om, at der skal anvendes
miljøkriterier for mindst 50 % af de 
offentlige udbud. Kommissionen vil 
vurdere mulighederne for at indføre 
yderligere sektorspecifik lovgivning, der 
fastsætter regler for obligatoriske grønne 
offentlige indkøb for endnu flere 
produkter.

offentlige indkøb for visse 
produktkategorier har de fleste 
medlemsstater vedtaget frivillige 
handlingsplaner, og mange har fastsat mål 
for specifikke produktgrupper. Der er 
imidlertid gode muligheder på alle 
forvaltningsniveauer for at mindske 
miljøvirkningerne ved hjælp af 
indkøbsbeslutningerne. Medlemsstaterne 
og regionerne bør tage yderligere skridt til 
at nå målet om, at der skal anvendes 
miljøkriterier for mindst 50 % af de 
offentlige udbud. Kommissionen vil 
vurdere mulighederne for at indføre 
yderligere sektorspecifik lovgivning, der 
fastsætter regler for obligatoriske grønne 
offentlige indkøb for endnu flere 
produkter, herunder for fødevarer.

Or. en

Ændringsforslag 256
Anna Rosbach

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – nr. 36

Kommissionens forslag Ændringsforslag

36. Foruden obligatoriske krav om grønne 
offentlige indkøb for visse 
produktkategorier har de fleste 
medlemsstater vedtaget frivillige 
handlingsplaner, og mange har fastsat mål 
for specifikke produktgrupper. Der er 
imidlertid gode muligheder på alle 
forvaltningsniveauer for at mindske 
miljøvirkningerne ved hjælp af 
indkøbsbeslutningerne. Medlemsstaterne 
og regionerne bør tage yderligere skridt til 
at nå målet om, at der skal anvendes
miljøkriterier for mindst 50 % af de 
offentlige udbud. Kommissionen vil 
vurdere mulighederne for at indføre 
yderligere sektorspecifik lovgivning, der 
fastsætter regler for obligatoriske grønne 

36. Foruden obligatoriske krav om grønne 
offentlige indkøb for visse 
produktkategorier har de fleste 
medlemsstater vedtaget frivillige 
handlingsplaner, og mange har fastsat mål 
for specifikke produktgrupper. Der er 
imidlertid gode muligheder på alle 
forvaltningsniveauer for at mindske 
miljøvirkningerne ved hjælp af 
indkøbsbeslutningerne. Medlemsstaterne 
og regionerne bør tage yderligere skridt til 
at nå målet om, at der skal anvendes EU-
miljøkriterier for mindst 50 % af de 
offentlige udbud. Kommissionen vil 
vurdere mulighederne for at indføre 
yderligere sektorspecifik lovgivning, der 
fastsætter regler for obligatoriske grønne 
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offentlige indkøb for endnu flere 
produkter.

offentlige indkøb for endnu flere 
produkter.

Or. en

Ændringsforslag 257
João Ferreira

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – nr. 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

37. Der er også et stort potentiale, når det 
gælder forbedring af affaldshåndteringen i 
EU, så ressourcerne udnyttes bedre, så der
åbnes nye markeder og skabes nye 
arbejdspladser, og så EU gøres mindre 
afhængig af import af råvarer, samtidig 
med at indvirkningerne på miljøet 
mindskes. Hvert år produceres der 2,7 mia. 
tons affald i EU, hvoraf 98 mio. tons er 
farligt affald. Gennemsnitligt er det kun 
40 % af det faste affald, der genanvendes 
eller genvindes. Resten deponeres eller 
forbrændes. I nogle medlemsstater 
genanvendes mere end 70 % af affaldet, og 
det viser, hvordan affald kunne anvendes 
som en vigtig ressource i EU. Samtidig 
deponerer mange medlemsstater over 75 % 
af deres kommunale affald.

37. Der er også et stort potentiale, når det 
gælder forbedring af den offentlige 
affaldshåndtering i EU, så ressourcerne 
udnyttes bedre, så der skabes nye 
arbejdspladser, og så EU gøres mindre 
afhængig af import af råvarer, samtidig 
med at indvirkningerne på miljøet 
mindskes. Hvert år produceres der 2,7 mia. 
tons affald i EU, hvoraf 98 mio. tons er 
farligt affald. Gennemsnitligt er det kun 
40 % af det faste affald, der genanvendes 
eller genvindes. Resten deponeres eller 
forbrændes. I nogle medlemsstater 
genanvendes mere end 70 % af affaldet, og 
det viser, hvordan affald kunne anvendes 
som sekundære ressourcekilder i EU som 
erstatning for eller supplement til den 
primære udvinding. Samtidig deponerer 
mange medlemsstater over 75 % af deres 
kommunale affald.

Or. pt

Ændringsforslag 258
Gilles Pargneaux

Forslag til afgørelse
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Bilag 1 – nr. 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

37. Der er også et stort potentiale, når det 
gælder forbedring af affaldshåndteringen i 
EU, så ressourcerne udnyttes bedre, så der 
åbnes nye markeder og skabes nye 
arbejdspladser, og så EU gøres mindre 
afhængig af import af råvarer, samtidig 
med at indvirkningerne på miljøet 
mindskes. Hvert år produceres der 2,7 mia. 
tons affald i EU, hvoraf 98 mio. tons er 
farligt affald. Gennemsnitligt er det kun 
40 % af det faste affald, der genanvendes 
eller genvindes. Resten deponeres eller 
forbrændes. I nogle medlemsstater 
genanvendes mere end 70 % af affaldet, og 
det viser, hvordan affald kunne anvendes 
som en vigtig ressource i EU. Samtidig 
deponerer mange medlemsstater over 75 % 
af deres kommunale affald.

37. Der er også et stort potentiale, når det 
gælder forbedring af affaldshåndteringen i 
EU, så ressourcerne udnyttes bedre, så der 
åbnes nye markeder og skabes nye 
arbejdspladser, og så EU gøres mindre 
afhængig af import af råvarer, samtidig 
med at indvirkningerne på miljøet 
mindskes. Hvert år produceres der 2,7 mia. 
tons affald i EU, hvoraf 98 mio. tons er 
farligt affald. Gennemsnitligt er det kun 
40 % af det faste affald, der genanvendes 
eller genvindes. Der findes ingen pålidelig 
statistik for flydende affald, men 
genanvendelsen på dette område er uden 
tvivl meget begrænset. Resten deponeres 
eller forbrændes. I nogle medlemsstater 
genanvendes mere end 70 % af affaldet, og 
det viser, hvordan affald kunne anvendes 
som en vigtig ressource i EU. Samtidig 
deponerer mange medlemsstater over 75 % 
af deres kommunale affald.

Or. fr

Ændringsforslag 259
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – nr. 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

37. Der er også et stort potentiale, når det 
gælder forbedring af affaldshåndteringen i 
EU, så ressourcerne udnyttes bedre, så der 
åbnes nye markeder og skabes nye 
arbejdspladser, og så EU gøres mindre 
afhængig af import af råvarer, samtidig 
med at indvirkningerne på miljøet 
mindskes. Hvert år produceres der 2,7 mia. 
tons affald i EU, hvoraf 98 mio. tons er 
farligt affald. Gennemsnitligt er det kun 

37. Der er også et stort potentiale, når det 
gælder forbedring af affaldshåndteringen i 
EU, så ressourcerne udnyttes bedre, så der 
åbnes nye markeder og skabes nye 
arbejdspladser, og så EU gøres mindre 
afhængig af import af råvarer, samtidig 
med at indvirkningerne på miljøet 
mindskes. Hvert år produceres der 2,7 mia. 
tons affald i EU, hvoraf 98 mio. tons er 
farligt affald. Gennemsnitligt er det kun 
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40 % af det faste affald, der genanvendes
eller genvindes. Resten deponeres eller 
forbrændes. I nogle medlemsstater 
genanvendes mere end 70 % af affaldet, og 
det viser, hvordan affald kunne anvendes 
som en vigtig ressource i EU. Samtidig 
deponerer mange medlemsstater over 75 % 
af deres kommunale affald.

40 % af det faste affald, der klargøres til 
genanvendelse eller genvindes. Resten 
deponeres eller forbrændes. I nogle 
medlemsstater genanvendes mere end 70 % 
af det kommunale affald, og det viser, 
hvordan affald kunne anvendes som en 
vigtig ressource i EU. Samtidig deponerer 
mange medlemsstater over 75 % af deres 
kommunale affald.

Or. en

Ændringsforslag 260
Matthias Groote

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – nr. 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

37. Der er også et stort potentiale, når det 
gælder forbedring af affaldshåndteringen i 
EU, så ressourcerne udnyttes bedre, så der 
åbnes nye markeder og skabes nye 
arbejdspladser, og så EU gøres mindre 
afhængig af import af råvarer, samtidig 
med at indvirkningerne på miljøet 
mindskes. Hvert år produceres der 2,7 mia. 
tons affald i EU, hvoraf 98 mio. tons er 
farligt affald. Gennemsnitligt er det kun 
40 % af det faste affald, der genanvendes 
eller genvindes. Resten deponeres eller 
forbrændes. I nogle medlemsstater 
genanvendes mere end 70 % af affaldet, og 
det viser, hvordan affald kunne anvendes 
som en vigtig ressource i EU. Samtidig 
deponerer mange medlemsstater over 75 % 
af deres kommunale affald.

37. Der er også et stort potentiale, når det 
gælder forbedring af affaldshåndteringen i 
EU, så ressourcerne udnyttes bedre, så der 
åbnes nye markeder og skabes nye 
arbejdspladser, og så EU gøres mindre 
afhængig af import af råvarer, samtidig 
med at indvirkningerne på miljøet 
mindskes. Hvert år produceres der 2,7 mia. 
tons affald i EU, hvoraf 98 mio. tons er 
farligt affald. Gennemsnitligt er det kun 
40 % af det faste affald, der genanvendes 
eller genvindes. Resten deponeres eller 
forbrændes. I henhold til affaldshierarkiet 
må forbrænding og deponering af affald 
kun bruges som sidste løsning i 
affaldshåndteringen. I hvert enkelt 
tilfælde skal affaldsforebyggelse, 
-genanvendelse og -genvinding 
foretrækkes. I nogle medlemsstater 
genanvendes mere end 70 % af affaldet, og 
det viser, hvordan affald kunne anvendes 
som en vigtig ressource i EU. Samtidig 
deponerer mange medlemsstater over 75 % 
af deres kommunale affald.

Or. de
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Ændringsforslag 261
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – nr. 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

37. Der er også et stort potentiale, når det 
gælder forbedring af affaldshåndteringen i 
EU, så ressourcerne udnyttes bedre, så der 
åbnes nye markeder og skabes nye 
arbejdspladser, og så EU gøres mindre 
afhængig af import af råvarer, samtidig 
med at indvirkningerne på miljøet 
mindskes. Hvert år produceres der 2,7 mia. 
tons affald i EU, hvoraf 98 mio. tons er 
farligt affald. Gennemsnitligt er det kun 
40 % af det faste affald, der genanvendes 
eller genvindes. Resten deponeres eller 
forbrændes. I nogle medlemsstater 
genanvendes mere end 70 % af affaldet, og 
det viser, hvordan affald kunne anvendes 
som en vigtig ressource i EU. Samtidig 
deponerer mange medlemsstater over 75 % 
af deres kommunale affald.

37. Der er også et stort potentiale, når det 
gælder forbedring af affaldshåndteringen i 
EU, så ressourcerne og de sekundære 
råmaterialer udnyttes bedre, så der åbnes 
nye markeder og skabes nye 
arbejdspladser, og så EU gøres mindre 
afhængig af import af råvarer, samtidig 
med at indvirkningerne på miljøet 
mindskes. Hvert år produceres der 2,7 mia. 
tons affald i EU, hvoraf 98 mio. tons er 
farligt affald. Gennemsnitligt er det kun 
40 % af det faste affald, der genanvendes 
eller genvindes. Resten deponeres eller 
forbrændes. I nogle medlemsstater 
genanvendes mere end 70 % af affaldet, og 
det viser, hvordan affald kunne anvendes 
som en vigtig ressource i EU. Samtidig 
deponerer mange medlemsstater over 75 % 
af deres kommunale affald.

Or. en

Ændringsforslag 262
Kārlis Šadurskis

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – nr. 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

38. At gøre affald til en ressource, som der 
opfordres til i køreplanen for
ressourceeffektivitet, kræver en 
fuldstændig gennemførelse af EU's 
affaldslovgivning i hele EU, som baseres 
på en nøje overholdelse af affaldshierarkiet 

38. At gøre affald til en ressource, som der 
opfordres til i køreplanen for 
ressourceeffektivitet, kræver en 
fuldstændig gennemførelse af EU's 
affaldslovgivning i hele EU, som baseres 
på en nøje overholdelse af affaldshierarkiet 
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og omfatter forskellige typer affald. Der 
kræves en yderligere indsats for at: 
nedbringe affaldsproduktionen pr. person i 
absolutte tal, begrænse energiudnyttelsen 
til ikke-genanvendelige materialer, udfase 
deponering, sikre genanvendelse af høj 
kvalitet og udvikle markeder for sekundære 
råmaterialer. Farligt affald vil skulle 
forvaltes med henblik på at minimere 
betydelige negative virkninger for 
menneskers sundhed og miljøet som aftalt 
på Rio +20-topmødet. Det forudsætter, at 
markedsbaserede instrumenter, som 
belønner forebyggelse, genanvendelse og 
genbrug anvendes på en meget mere 
systematisk måde i hele EU. Hindringer 
for genanvendelsesforanstaltninger på 
EU's indre marked bør fjernes, og 
eksisterende mål for forebyggelse, 
genbrug, genanvendelse, genvinding og 
omlægning af affaldsdeponering bør 
tages op til revision med henblik på en 
overgang til en "kredsløbsøkonomi" med 
kaskadeanvendelse af ressourcer og en 
restaffaldssats tæt på nul.

og omfatter forskellige typer affald. Der 
kræves en yderligere indsats, herunder 
vandbeskyttelse, for at: nedbringe 
affaldsproduktionen, gradvis omdirigere 
genanvendeligt og kompostérbart affald 
fra bortskaffelse, gennemførelse af den 
fornødne planlægning med henblik på at 
udvikle den nødvendige infrastruktur til 
genanvendelse og nyttiggørelse, sikre 
genanvendelse af høj kvalitet og udvikle 
markeder for sekundære råmaterialer. 
Farligt affald vil skulle forvaltes med 
henblik på at minimere betydelige negative 
virkninger for menneskers sundhed og 
miljøet som aftalt på Rio +20-topmødet.  

Or. en

Ændringsforslag 263
Karl-Heinz Florenz

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – nr. 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

38. At gøre affald til en ressource, som der 
opfordres til i køreplanen for 
ressourceeffektivitet, kræver en 
fuldstændig gennemførelse af EU's 
affaldslovgivning i hele EU, som baseres 
på en nøje overholdelse af affaldshierarkiet 
og omfatter forskellige typer affald. Der 
kræves en yderligere indsats for at: 
nedbringe affaldsproduktionen pr. person 
i absolutte tal, begrænse energiudnyttelsen 

38. At gøre affald til en ressource, som der 
opfordres til i køreplanen for 
ressourceeffektivitet, kræver en 
fuldstændig gennemførelse af EU's 
affaldslovgivning i hele EU, som baseres 
på en nøje overholdelse af affaldshierarkiet 
og omfatter forskellige typer affald. Der 
kræves en yderligere indsats for at 
begrænse energiudnyttelsen til ikke-
genanvendelige og ikke-kompostérbare
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til ikke-genanvendelige materialer, udfase 
deponering, sikre genanvendelse af høj 
kvalitet og udvikle markeder for sekundære 
råmaterialer. Farligt affald vil skulle 
forvaltes med henblik på at minimere 
betydelige negative virkninger for 
menneskers sundhed og miljøet som aftalt 
på Rio +20-topmødet. Det forudsætter, at 
markedsbaserede instrumenter, som
belønner forebyggelse, genanvendelse og 
genbrug anvendes på en meget mere 
systematisk måde i hele EU. Hindringer for 
genanvendelsesforanstaltninger på EU's 
indre marked bør fjernes, og eksisterende 
mål for forebyggelse, genbrug, 
genanvendelse, genvinding og omlægning 
af affaldsdeponering bør tages op til 
revision med henblik på en overgang til en
"kredsløbsøkonomi" med 
kaskadeanvendelse af ressourcer og en 
restaffaldssats tæt på nul.

materialer, udfase deponering, sikre 
genanvendelse af høj kvalitet og udvikle 
markeder for sekundære råmaterialer. 
Farligt affald vil skulle forvaltes med 
henblik på at minimere betydelige negative 
virkninger for menneskers sundhed og 
miljøet som aftalt på Rio +20-topmødet. 
Det forudsætter, at markedsbaserede 
instrumenter, som svarer til 
affaldshierarkiet i fem trin, anvendes på 
en meget mere systematisk måde i hele 
EU. Hindringer for 
genanvendelsesforanstaltninger på EU's 
indre marked bør fjernes, og eksisterende 
mål for forebyggelse, genbrug, 
genanvendelse, genvinding og for 
tidsplanen for omlægning af 
affaldsdeponering bør tages op til revision 
med henblik på en overgang til en
"kredsløbsøkonomi" med 
kaskadeanvendelse af ressourcer og en 
restaffaldssats tæt på nul.

Or. de

Ændringsforslag 264
Giancarlo Scottà

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – nr. 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

38. At gøre affald til en ressource, som der 
opfordres til i køreplanen for 
ressourceeffektivitet, kræver en 
fuldstændig gennemførelse af EU's 
affaldslovgivning i hele EU, som baseres 
på en nøje overholdelse af affaldshierarkiet 
og omfatter forskellige typer affald. Der 
kræves en yderligere indsats for at: 
nedbringe affaldsproduktionen pr. person 
i absolutte tal, begrænse 
energiudnyttelsen til ikke-genanvendelige 
materialer, udfase deponering, sikre 
genanvendelse af høj kvalitet og udvikle 

38. At gøre affald til en ressource, som der 
opfordres til i køreplanen for 
ressourceeffektivitet, kræver en 
fuldstændig gennemførelse af EU's 
affaldslovgivning i hele EU, som baseres 
på en nøje overholdelse af affaldshierarkiet 
og omfatter forskellige typer affald. Der 
kræves en yderligere indsats for at: 
nedbringe den nationale 
affaldsproduktion i forhold til BNP, sikre 
genanvendelse af høj kvalitet og udvikle 
markeder for sekundære råmaterialer. 
Farligt affald vil skulle forvaltes med 
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markeder for sekundære råmaterialer. 
Farligt affald vil skulle forvaltes med 
henblik på at minimere betydelige negative 
virkninger for menneskers sundhed og 
miljøet som aftalt på Rio +20-topmødet. 
Det forudsætter, at markedsbaserede 
instrumenter, som belønner forebyggelse, 
genanvendelse og genbrug anvendes på en 
meget mere systematisk måde i hele EU. 
Hindringer for 
genanvendelsesforanstaltninger på EU's 
indre marked bør fjernes, og eksisterende 
mål for forebyggelse, genbrug, 
genanvendelse, genvinding og omlægning 
af affaldsdeponering bør tages op til 
revision med henblik på en overgang til en
"kredsløbsøkonomi" med 
kaskadeanvendelse af ressourcer og en 
restaffaldssats tæt på nul.

henblik på at minimere betydelige negative 
virkninger for menneskers sundhed og 
miljøet som aftalt på Rio +20-topmødet. 
Det forudsætter, at markedsbaserede 
instrumenter, som belønner forebyggelse, 
genanvendelse og genbrug anvendes på en 
meget mere systematisk måde i hele EU. 
Hindringer for 
genanvendelsesforanstaltninger på EU's 
indre marked bør fjernes, og eksisterende 
mål for forebyggelse, genbrug, 
genanvendelse, genvinding og omlægning 
af affaldsdeponering bør tages op til 
revision med henblik på en overgang til en
"kredsløbsøkonomi" med 
kaskadeanvendelse af ressourcer og en 
restaffaldssats tæt på nul.

Or. it

Begrundelse

En fuldstændig udfasning af deponering inden 2020 er urealistisk.

Ændringsforslag 265
João Ferreira, Sabine Wils

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – nr. 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

38. At gøre affald til en ressource, som der 
opfordres til i køreplanen for 
ressourceeffektivitet, kræver en 
fuldstændig gennemførelse af EU's 
affaldslovgivning i hele EU, som baseres 
på en nøje overholdelse af affaldshierarkiet 
og omfatter forskellige typer affald. Der 
kræves en yderligere indsats for at: 
nedbringe affaldsproduktionen pr. person i 
absolutte tal, begrænse energiudnyttelsen 
til ikke-genanvendelige materialer, udfase
deponering, sikre genanvendelse af høj 

38. At gøre affald til en ressource, som der 
opfordres til i køreplanen for 
ressourceeffektivitet, kræver en 
fuldstændig gennemførelse af EU's 
affaldslovgivning i hele EU, som baseres 
på en nøje overholdelse af affaldshierarkiet 
og omfatter forskellige typer affald. Der 
kræves en yderligere indsats for at: 
nedbringe affaldsproduktionen pr. person i 
absolutte tal, begrænse energiudnyttelsen 
til ikke-genanvendelige materialer, udfase 
deponering, sikre genanvendelse af høj 
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kvalitet og udvikle markeder for sekundære 
råmaterialer. Farligt affald vil skulle 
forvaltes med henblik på at minimere 
betydelige negative virkninger for 
menneskers sundhed og miljøet som aftalt 
på Rio +20-topmødet. Det forudsætter, at
markedsbaserede instrumenter, som 
belønner forebyggelse, genanvendelse og 
genbrug anvendes på en meget mere 
systematisk måde i hele EU. Hindringer 
for genanvendelsesforanstaltninger på 
EU's indre marked bør fjernes, og
eksisterende mål for forebyggelse, 
genbrug, genanvendelse, genvinding og 
omlægning af affaldsdeponering bør tages 
op til revision med henblik på en overgang 
til en "kredsløbsøkonomi" med 
kaskadeanvendelse af ressourcer og en 
restaffaldssats tæt på nul.

kvalitet og udvikle markeder for sekundære 
råmaterialer. Farligt affald vil skulle 
forvaltes med henblik på at minimere 
betydelige negative virkninger for 
menneskers sundhed og miljøet som aftalt 
på Rio +20-topmødet. Det forudsætter, at
lovgivningsmæssige og økonomiske 
incitamenter, som belønner forebyggelse, 
genanvendelse og genbrug anvendes på en 
meget mere systematisk måde i hele EU. 
Eksisterende mål for forebyggelse, 
genbrug, genanvendelse, genvinding og 
omlægning af affaldsdeponering bør tages 
op til revision med henblik på en overgang 
til en "kredsløbsøkonomi" med 
kaskadeanvendelse af ressourcer og en 
restaffaldssats tæt på nul.

Or. pt

Ændringsforslag 266
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – nr. 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

38. At gøre affald til en ressource, som der 
opfordres til i køreplanen for 
ressourceeffektivitet, kræver en 
fuldstændig gennemførelse af EU's 
affaldslovgivning i hele EU, som baseres 
på en nøje overholdelse af
affaldshierarkiet og omfatter forskellige 
typer affald. Der kræves en yderligere 
indsats for at: nedbringe 
affaldsproduktionen pr. person i absolutte 
tal, begrænse energiudnyttelsen til ikke-
genanvendelige materialer, udfase 
deponering, sikre genanvendelse af høj 
kvalitet og udvikle markeder for sekundære 
råmaterialer. Farligt affald vil skulle 
forvaltes med henblik på at minimere 

38. At gøre affald til en ressource ved 
senest i 2020 at have opnået en 
restaffaldssats tæt på nul, som der 
opfordres til i køreplanen for 
ressourceeffektivitet, kræver en 
fuldstændig og harmoniseret
gennemførelse og skærpelse af EU's 
affaldslovgivning i hele EU, som er i 
overensstemmelse med affaldshierarkiet og 
omfatter forskellige typer affald. Der 
kræves en yderligere indsats, f.eks. 
forebyggelse (bl.a. fødevarespild), for at:
opnå en betydelig nedbringelse af affaldet
pr. person pr. år i absolutte tal, begrænse 
energiudnyttelsen til ikke-genanvendelige
og ikke-kompostérbare materialer, udfase 
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betydelige negative virkninger for 
menneskers sundhed og miljøet som aftalt 
på Rio +20-topmødet. Det forudsætter, at 
markedsbaserede instrumenter, som 
belønner forebyggelse, genanvendelse og 
genbrug anvendes på en meget mere 
systematisk måde i hele EU. Hindringer for 
genanvendelsesforanstaltninger på EU's 
indre marked bør fjernes, og eksisterende 
mål for forebyggelse, genbrug, 
genanvendelse, genvinding og omlægning 
af affaldsdeponering bør tages op til 
revision med henblik på en overgang til en
"kredsløbsøkonomi" med 
kaskadeanvendelse af ressourcer og en
restaffaldssats tæt på nul.

deponering, med undtagelse af visse 
former for farligt affald, hvor deponering 
er den sikreste metode, fremme genbrug,
sikre genanvendelse af høj kvalitet og ikke-
toksiske materialecyklusser og udvikle 
markeder for sekundære råmaterialer. 
Farligt affald vil skulle forvaltes med 
henblik på at minimere betydelige negative 
virkninger for menneskers sundhed og 
miljøet som aftalt på Rio +20-topmødet. 
Det forudsætter, at markedsbaserede 
instrumenter, som belønner forebyggelse, 
genanvendelse og genbrug anvendes på en 
meget mere systematisk måde i hele EU.
Derved skal der ikke bruges flere 
offentlige midler til infrastruktur til 
deponeringsanlæg i den næste flerårige 
finansielle ramme. Hindringer for 
genanvendelsesforanstaltninger på EU's 
indre marked bør fjernes, og eksisterende 
mål for forebyggelse, genbrug, 
genanvendelse, genvinding og omlægning 
af affaldsdeponering bør tages op til 
revision med henblik på en overgang til en
"kredsløbsøkonomi" med 
kaskadeanvendelse af ressourcer og en 
restaffaldssats tæt på nul.

Or. en

Ændringsforslag 267
Gilles Pargneaux

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – nr. 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

38. At gøre affald til en ressource, som der 
opfordres til i køreplanen for 
ressourceeffektivitet, kræver en 
fuldstændig gennemførelse af EU's 
affaldslovgivning i hele EU, som baseres 
på en nøje overholdelse af affaldshierarkiet 
og omfatter forskellige typer affald. Der 
kræves en yderligere indsats for at: 

38. At gøre affald til en ressource, som der 
opfordres til i køreplanen for 
ressourceeffektivitet, kræver en 
fuldstændig gennemførelse af EU's 
affaldslovgivning i hele EU, som baseres 
på en nøje overholdelse af affaldshierarkiet 
og omfatter forskellige typer affald. For 
flydende affald skal en opsamling af 



AM\931425DA.doc 57/67 PE508.027v01-00

DA

nedbringe affaldsproduktionen pr. person i 
absolutte tal, begrænse energiudnyttelsen 
til ikke-genanvendelige materialer, udfase 
deponering, sikre genanvendelse af høj 
kvalitet og udvikle markeder for sekundære 
råmaterialer. Farligt affald vil skulle 
forvaltes med henblik på at minimere 
betydelige negative virkninger for 
menneskers sundhed og miljøet som aftalt 
på Rio +20-topmødet. Det forudsætter, at 
markedsbaserede instrumenter, som 
belønner forebyggelse, genanvendelse og 
genbrug anvendes på en meget mere 
systematisk måde i hele EU. Hindringer for 
genanvendelsesforanstaltninger på EU's 
indre marked bør fjernes, og eksisterende 
mål for forebyggelse, genbrug, 
genanvendelse, genvinding og omlægning 
af affaldsdeponering bør tages op til 
revision med henblik på en overgang til en
"kredsløbsøkonomi" med 
kaskadeanvendelse af ressourcer og en 
restaffaldssats tæt på nul.

brugte fedtstoffer ved kilden, inden de 
ledes ud i spildevandet, prioriteres. Der 
kræves en yderligere indsats for at: 
nedbringe affaldsproduktionen pr. person i 
absolutte tal, begrænse energiudnyttelsen 
til ikke-genanvendelige materialer, udfase 
deponering, sikre genanvendelse af høj 
kvalitet og udvikle markeder for sekundære 
råmaterialer. Farligt affald vil skulle 
forvaltes med henblik på at minimere 
betydelige negative virkninger for 
menneskers sundhed og miljøet som aftalt 
på Rio +20-topmødet. Det forudsætter, at 
markedsbaserede instrumenter, som 
belønner forebyggelse, genanvendelse og 
genbrug anvendes på en meget mere 
systematisk måde i hele EU. Hindringer for 
genanvendelsesforanstaltninger på EU's 
indre marked bør fjernes, og eksisterende 
mål for forebyggelse, genbrug, 
genanvendelse, genvinding og omlægning 
af affaldsdeponering bør tages op til 
revision med henblik på en overgang til en
"kredsløbsøkonomi" med
kaskadeanvendelse af ressourcer og en 
restaffaldssats tæt på nul.

Or. fr

Ændringsforslag 268
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – nr. 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

38. At gøre affald til en ressource, som der 
opfordres til i køreplanen for 
ressourceeffektivitet, kræver en 
fuldstændig gennemførelse af EU's 
affaldslovgivning i hele EU, som baseres 
på en nøje overholdelse af affaldshierarkiet 
og omfatter forskellige typer affald. Der 
kræves en yderligere indsats for at: 
nedbringe affaldsproduktionen pr. person i 

38. At gøre affald til en ressource, som der 
opfordres til i køreplanen for 
ressourceeffektivitet, kræver en 
fuldstændig gennemførelse af EU's 
affaldslovgivning i hele EU, som baseres 
på en nøje overholdelse af affaldshierarkiet
under hensyn til livscyklustankegangen 
om affaldsproduktionens og
affaldshåndteringens samlede 
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absolutte tal, begrænse energiudnyttelsen 
til ikke-genanvendelige materialer, udfase 
deponering, sikre genanvendelse af høj 
kvalitet og udvikle markeder for sekundære 
råmaterialer. Farligt affald vil skulle 
forvaltes med henblik på at minimere 
betydelige negative virkninger for 
menneskers sundhed og miljøet som aftalt 
på Rio +20-topmødet. Det forudsætter, at 
markedsbaserede instrumenter, som 
belønner forebyggelse, genanvendelse og 
genbrug anvendes på en meget mere 
systematisk måde i hele EU. Hindringer for 
genanvendelsesforanstaltninger på EU's 
indre marked bør fjernes, og eksisterende 
mål for forebyggelse, genbrug, 
genanvendelse, genvinding og omlægning 
af affaldsdeponering bør tages op til 
revision med henblik på en overgang til en
"kredsløbsøkonomi" med 
kaskadeanvendelse af ressourcer og en 
restaffaldssats tæt på nul.

indvirkninger, og som omfatter forskellige 
typer affald. Der kræves en yderligere 
indsats for at: nedbringe 
affaldsproduktionen pr. person i absolutte 
tal, begrænse energiudnyttelsen til ikke-
genanvendelige materialer, udfase 
deponering, sikre genanvendelse af høj 
kvalitet og udvikle markeder for sekundære 
råmaterialer. Farligt affald vil skulle 
forvaltes med henblik på at minimere 
betydelige negative virkninger for 
menneskers sundhed og miljøet som aftalt 
på Rio +20-topmødet. Det forudsætter, at 
markedsbaserede instrumenter, som 
belønner forebyggelse, genanvendelse og 
genbrug anvendes på en meget mere 
systematisk måde i hele EU. Hindringer for 
genanvendelsesforanstaltninger på EU's 
indre marked bør fjernes, og eksisterende 
mål for forebyggelse, genbrug, 
genanvendelse, genvinding og omlægning 
af affaldsdeponering bør tages op til 
revision med henblik på en overgang til en
"kredsløbsøkonomi" med 
kaskadeanvendelse af ressourcer og en 
restaffaldssats tæt på nul.

Or. en

Ændringsforslag 269
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – nr. 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

38. At gøre affald til en ressource, som der 
opfordres til i køreplanen for 
ressourceeffektivitet, kræver en 
fuldstændig gennemførelse af EU's 
affaldslovgivning i hele EU, som baseres 
på en nøje overholdelse af affaldshierarkiet 
og omfatter forskellige typer affald. Der 
kræves en yderligere indsats for at: 
nedbringe affaldsproduktionen pr. person i 

38. At gøre affald til en ressource, som der 
opfordres til i køreplanen for 
ressourceeffektivitet, kræver en 
fuldstændig gennemførelse af EU's 
affaldslovgivning i hele EU, som baseres 
på en nøje overholdelse af affaldshierarkiet 
og omfatter forskellige typer affald. Der 
kræves en yderligere indsats for at: 
nedbringe affaldsproduktionen pr. person i 
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absolutte tal, begrænse energiudnyttelsen 
til ikke-genanvendelige materialer, udfase 
deponering, sikre genanvendelse af høj 
kvalitet og udvikle markeder for sekundære 
råmaterialer. Farligt affald vil skulle 
forvaltes med henblik på at minimere 
betydelige negative virkninger for
menneskers sundhed og miljøet som aftalt 
på Rio +20-topmødet. Det forudsætter, at 
markedsbaserede instrumenter, som 
belønner forebyggelse, genanvendelse og 
genbrug anvendes på en meget mere 
systematisk måde i hele EU. Hindringer for 
genanvendelsesforanstaltninger på EU's 
indre marked bør fjernes, og eksisterende 
mål for forebyggelse, genbrug, 
genanvendelse, genvinding og omlægning 
af affaldsdeponering bør tages op til 
revision med henblik på en overgang til en
"kredsløbsøkonomi" med 
kaskadeanvendelse af ressourcer og en 
restaffaldssats tæt på nul.

absolutte tal, begrænse energiudnyttelsen 
til ikke-genanvendelige materialer, udfase 
deponering, sikre genanvendelse af høj 
kvalitet og ikke-toksiske 
materialelivscyklusser og udvikle 
markeder for sekundære råmaterialer. 
Farligt affald vil skulle forvaltes med 
henblik på at minimere betydelige negative 
virkninger for menneskers sundhed og 
miljøet som aftalt på Rio +20-topmødet. 
Det forudsætter, at markedsbaserede 
instrumenter, som belønner forebyggelse, 
genanvendelse og genbrug anvendes på en 
meget mere systematisk måde i hele EU. 
Hindringer for 
genanvendelsesforanstaltninger på EU's 
indre marked bør fjernes, og eksisterende 
mål for forebyggelse, genbrug, 
genanvendelse, genvinding og omlægning 
af affaldsdeponering bør tages op til 
revision med henblik på en overgang til en
"kredsløbsøkonomi" med 
kaskadeanvendelse af ressourcer og en 
restaffaldssats tæt på nul.

Or. en

Ændringsforslag 270
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – nr. 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

38. At gøre affald til en ressource, som der 
opfordres til i køreplanen for 
ressourceeffektivitet, kræver en 
fuldstændig gennemførelse af EU's 
affaldslovgivning i hele EU, som baseres 
på en nøje overholdelse af affaldshierarkiet 
og omfatter forskellige typer affald. Der 
kræves en yderligere indsats for at: 
nedbringe affaldsproduktionen pr. person i 
absolutte tal, begrænse energiudnyttelsen 
til ikke-genanvendelige materialer, udfase 

38. At gøre affald til en ressource, som der 
opfordres til i køreplanen for 
ressourceeffektivitet, kræver en 
fuldstændig gennemførelse af EU's 
affaldslovgivning i hele EU, som baseres 
på en nøje overholdelse af affaldshierarkiet 
og omfatter forskellige typer affald. Der 
kræves en yderligere indsats for at: 
nedbringe affaldsproduktionen pr. person i 
absolutte tal, begrænse energiudnyttelsen 
til ikke-genanvendelige materialer, udfase 
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deponering, sikre genanvendelse af høj 
kvalitet og udvikle markeder for sekundære 
råmaterialer. Farligt affald vil skulle 
forvaltes med henblik på at minimere 
betydelige negative virkninger for 
menneskers sundhed og miljøet som aftalt 
på Rio +20-topmødet. Det forudsætter, at 
markedsbaserede instrumenter, som 
belønner forebyggelse, genanvendelse og 
genbrug anvendes på en meget mere 
systematisk måde i hele EU. Hindringer for 
genanvendelsesforanstaltninger på EU's 
indre marked bør fjernes, og eksisterende 
mål for forebyggelse, genbrug, 
genanvendelse, genvinding og omlægning 
af affaldsdeponering bør tages op til 
revision med henblik på en overgang til en
"kredsløbsøkonomi" med 
kaskadeanvendelse af ressourcer og en 
restaffaldssats tæt på nul.

deponering, sikre genanvendelse af høj 
kvalitet og udvikle markeder for sekundære 
råmaterialer. Farligt affald vil skulle 
forvaltes med henblik på at minimere 
betydelige negative virkninger for 
menneskers sundhed og miljøet som aftalt 
på Rio +20-topmødet. Det forudsætter, at
en kombination af flere markedsbaserede 
instrumenter, som belønner forebyggelse, 
genanvendelse og genbrug, anvendes på en 
meget mere systematisk måde i hele EU. 
Hindringer for 
genanvendelsesforanstaltninger på EU's 
indre marked bør fjernes, og eksisterende 
mål for forebyggelse, genbrug, 
genanvendelse, genvinding og omlægning 
af affaldsdeponering bør tages op til 
revision med henblik på en overgang til en
"kredsløbsøkonomi" med 
kaskadeanvendelse af ressourcer og en 
restaffaldssats tæt på nul.

Or. en

Ændringsforslag 271
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – nr. 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

38. At gøre affald til en ressource, som der 
opfordres til i køreplanen for 
ressourceeffektivitet, kræver en 
fuldstændig gennemførelse af EU's 
affaldslovgivning i hele EU, som baseres 
på en nøje overholdelse af affaldshierarkiet 
og omfatter forskellige typer affald. Der 
kræves en yderligere indsats for at: 
nedbringe affaldsproduktionen pr. person i 
absolutte tal, begrænse energiudnyttelsen 
til ikke-genanvendelige materialer, udfase 
deponering, sikre genanvendelse af høj 
kvalitet og udvikle markeder for sekundære 
råmaterialer. Farligt affald vil skulle 

38. At gøre affald til en ressource, som der 
opfordres til i køreplanen for 
ressourceeffektivitet, kræver en 
fuldstændig gennemførelse af EU's 
affaldslovgivning i hele EU, som baseres 
på en nøje overholdelse af affaldshierarkiet 
og omfatter forskellige typer affald. Der 
kræves en yderligere indsats for at: 
nedbringe affaldsproduktionen pr. person i 
absolutte tal, begrænse energiudnyttelsen
(navnlig gennem affaldsforbrænding) til 
ikke-genanvendelige materialer, udfase 
deponering, sikre genanvendelse af høj 
kvalitet og udvikle markeder for sekundære 
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forvaltes med henblik på at minimere 
betydelige negative virkninger for 
menneskers sundhed og miljøet som aftalt 
på Rio +20-topmødet. Det forudsætter, at 
markedsbaserede instrumenter, som 
belønner forebyggelse, genanvendelse og 
genbrug anvendes på en meget mere 
systematisk måde i hele EU. Hindringer for 
genanvendelsesforanstaltninger på EU's 
indre marked bør fjernes, og eksisterende 
mål for forebyggelse, genbrug, 
genanvendelse, genvinding og omlægning 
af affaldsdeponering bør tages op til 
revision med henblik på en overgang til en
"kredsløbsøkonomi" med 
kaskadeanvendelse af ressourcer og en 
restaffaldssats tæt på nul.

råmaterialer. Farligt affald vil skulle 
forvaltes med henblik på at minimere 
betydelige negative virkninger for 
menneskers sundhed og miljøet som aftalt 
på Rio +20-topmødet. Det forudsætter, at 
markedsbaserede instrumenter, som 
belønner forebyggelse, genanvendelse og 
genbrug anvendes på en meget mere 
systematisk måde i hele EU. Hindringer for 
genanvendelsesforanstaltninger på EU's 
indre marked bør fjernes, og eksisterende 
mål for forebyggelse, genbrug, 
genanvendelse, genvinding og omlægning 
af affaldsdeponering bør tages op til 
revision med henblik på en overgang til en
"kredsløbsøkonomi" med 
kaskadeanvendelse af ressourcer og en 
restaffaldssats tæt på nul.

Or. lt

Ændringsforslag 272
Elena Oana Antonescu

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – nr. 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

38. At gøre affald til en ressource, som der 
opfordres til i køreplanen for 
ressourceeffektivitet, kræver en 
fuldstændig gennemførelse af EU's 
affaldslovgivning i hele EU, som baseres 
på en nøje overholdelse af affaldshierarkiet 
og omfatter forskellige typer affald. Der 
kræves en yderligere indsats for at: 
nedbringe affaldsproduktionen pr. person i 
absolutte tal, begrænse energiudnyttelsen 
til ikke-genanvendelige materialer, udfase 
deponering, sikre genanvendelse af høj 
kvalitet og udvikle markeder for sekundære 
råmaterialer. Farligt affald vil skulle 
forvaltes med henblik på at minimere 
betydelige negative virkninger for 
menneskers sundhed og miljøet som aftalt 
på Rio +20-topmødet. Det forudsætter, at 
markedsbaserede instrumenter, som 

38. At gøre affald til en ressource, som der 
opfordres til i køreplanen for 
ressourceeffektivitet, kræver en 
fuldstændig gennemførelse af EU's 
affaldslovgivning i hele EU, som baseres 
på en nøje overholdelse af affaldshierarkiet 
og omfatter forskellige typer affald. Der 
kræves en yderligere indsats for at: 
nedbringe affaldsproduktionen pr. person i 
absolutte tal, begrænse energiudnyttelsen 
til ikke-genanvendelige materialer, udfase 
deponering, sikre genanvendelse af høj 
kvalitet og udvikle markeder for sekundære 
råmaterialer. Farligt affald vil skulle 
forvaltes med henblik på at minimere 
betydelige negative virkninger for 
menneskers sundhed og miljøet som aftalt 
på Rio +20-topmødet. Det forudsætter, at
en kombination af flere markedsbaserede 
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belønner forebyggelse, genanvendelse og 
genbrug anvendes på en meget mere 
systematisk måde i hele EU. Hindringer for 
genanvendelsesforanstaltninger på EU's 
indre marked bør fjernes, og eksisterende 
mål for forebyggelse, genbrug, 
genanvendelse, genvinding og omlægning 
af affaldsdeponering bør tages op til 
revision med henblik på en overgang til en
"kredsløbsøkonomi" med 
kaskadeanvendelse af ressourcer og en 
restaffaldssats tæt på nul.

instrumenter, som belønner forebyggelse, 
genanvendelse og genbrug, anvendes på en 
meget mere systematisk måde i hele EU. 
Hindringer for 
genanvendelsesforanstaltninger på EU's 
indre marked bør fjernes, og eksisterende 
mål for forebyggelse, genbrug, 
genanvendelse, genvinding og omlægning 
af affaldsdeponering bør tages op til 
revision med henblik på en overgang til en
"kredsløbsøkonomi" med 
kaskadeanvendelse af ressourcer og en 
restaffaldssats tæt på nul.

Or. en

Ændringsforslag 273
Giancarlo Scottà

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – nr. 39

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

som vel at mærke sikrer alle borgere 
adgang til denne livsvigtige ressource. 
Fremskridt lettes ved hjælp af fremskyndet 
demonstration og udrulning af innovative 
teknologier, systemer og 
forretningsmodeller, der bygger på den 
strategiske gennemførelsesplan fra det 
europæiske innovationspartnerskab 
vedrørende vand.

Or. it

Ændringsforslag 274
Gilles Pargneaux

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – nr. 39

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Ændringsforslag 275
Richard Seeber, Peter Liese

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – nr. 39

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Ændringsforslag 276
João Ferreira, Sabine Wils

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – nr. 39

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. pt

Ændringsforslag 277
Eija-Riitta Korhola



PE508.027v01-00 66/67 AM\931425DA.doc

DA

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – nr. 40

Kommissionens forslag Ændringsforslag

40. En langfristet og forudsigelig politisk 
ramme på alle disse områder vil medvirke 
til at stimulere investeringer og de 
foranstaltninger, der er nødvendige for en 
fuldstændig udvikling af markeder for 
mere miljøvenlige teknologier og fremme 
af bæredygtige forretningsløsninger. Der er 
behov for ressourceeffektivitetsindikatorer 
og -mål, som giver offentlige og private 
beslutningstagere den fornødne vejledning 
ved omstillingen af økonomien. De vil 
blive en integreret del af dette program, når 
de er vedtaget på EU-plan.

40. En langfristet og forudsigelig politisk 
ramme på alle disse områder vil medvirke 
til at stimulere investeringer og de 
foranstaltninger, der er nødvendige for en 
fuldstændig udvikling af markeder for 
mere miljøvenlige teknologier og fremme 
af bæredygtige forretningsløsninger. Der er 
behov for ressourceeffektivitetsindikatorer 
og -mål, der tager højde for 
medlemsstaternes særlige 
omstændigheder, og som giver offentlige 
og private beslutningstagere den fornødne 
vejledning ved omstillingen af økonomien. 
De vil blive en integreret del af dette 
program, når de er vedtaget på EU-plan.

Or. en

Ændringsforslag 278
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – nr. 40

Kommissionens forslag Ændringsforslag

40. En langfristet og forudsigelig politisk 
ramme på alle disse områder vil medvirke 
til at stimulere investeringer og de 
foranstaltninger, der er nødvendige for en 
fuldstændig udvikling af markeder for 
mere miljøvenlige teknologier og fremme 
af bæredygtige forretningsløsninger. Der er 
behov for ressourceeffektivitetsindikatorer 
og -mål, som giver offentlige og private 
beslutningstagere den fornødne vejledning 
ved omstillingen af økonomien. De vil 
blive en integreret del af dette program, når 
de er vedtaget på EU-plan.

40. En langfristet og forudsigelig politisk 
ramme på alle disse områder vil medvirke 
til at stimulere investeringer og de 
foranstaltninger, der er nødvendige for en 
fuldstændig udvikling af markeder for 
mere miljøvenlige teknologier og fremme 
af bæredygtige forretningsløsninger. Der er
senest i 2015 behov for 
ressourceeffektivitetsindikatorer og -mål 
for fodaftrykket på vandet og jorden,
materialefodaftrykket og CO2-aftrykket,
som giver offentlige og private 
beslutningstagere den fornødne vejledning 
ved omstillingen af økonomien. De vil 
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blive en integreret del af dette program, når 
de er vedtaget på EU-plan.

Or. en


