
AM\931425SV.doc PE508.027v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

EUROPAPARLAMENTET 2009 - 2014

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

2012/0337(COD)

27.3.2013

ÄNDRINGSFÖRSLAG
183 - 278

Förslag till betänkande
Gaston Franco
(PE506.123v01-00)

Ett allmänt miljöhandlingsprogram för unionen till 2020: Att leva gott inom 
planetens gränser

Förslag till beslut
(COM(2012)0710 – C7-0392/2012 – 2012/0337(COD))



PE508.027v01-00 2/65 AM\931425SV.doc

SV

AM_Com_LegReport



AM\931425SV.doc 3/65 PE508.027v01-00

SV

Ändringsförslag 183
Richard Seeber

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de



PE508.027v01-00 4/65 AM\931425SV.doc

SV

Ändringsförslag 184
Dan Jørgensen

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 24a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

24a. Flera av programmets mål skulle 
gynnas av en mindre intensiv 
animalieproduktion eftersom detta skulle 
leda till sänkta kväve- och fosforutsläpp, 
minskade hot mot den biologiska 
mångfalden och förbättrad mark-, luft-
och vattenkvalitet.

Or. en

Ändringsförslag 185
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

25. Åtgärder som vidtas enligt strategin för 
biologisk mångfald för att återställa 15 % 
av de förstörda ekosystemen inom EU och
öka användningen av grön infrastruktur 
kommer att minska 
landskapsfragmenteringen. Det kommer att 
stärka naturkapitalet och öka ekosystemens 
resiliens och kan ge kostnadseffektiva 
alternativ för begränsning av och 
anpassning till klimatförändringar och för 
katastrofriskhantering. Medlemsstaternas 
ansträngningar att kartlägga och bedöma 
ekosystem och deras tjänster, och 
initiativet för att ”undvika nettoförluster” 
som planeras till 2015, kommer att bidra 
till att bevara naturkapitalet på många 
olika nivåer. Till 2020 ska 
ekosystemtjänsternas ekonomiska värde tas 
med i redovisnings- och 
rapporteringssystem i EU och på nationell 

25. Åtgärder som vidtas enligt strategin för 
biologisk mångfald för att återställa 15 % 
av de förstörda ekosystemen inom EU till 
2020. Detta bör betraktas som ett 
minimum och det är önskvärt att EU 
fastställer ett betydligt högre 
återställningsmål som speglar dess egna 
mer ambitiösa överordnade mål och 
vision för 2050. Ökad användning av grön 
infrastruktur kommer att minska 
landskapsfragmenteringen. Som ett 
komplement till det fullständiga 
genomförandet av fågel- och 
habitatdirektiven kommer dessa åtgärder 
att bidra till att skapa och bevara sunda 
och motståndskraftiga ekosystem och 
förbättra deras tjänster. Det kommer att 
stärka naturkapitalet och öka ekosystemens 
resiliens och kan ge kostnadseffektiva 
alternativ för begränsning av och 
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nivå, vilket kommer att leda till att EU:s 
naturkapital förvaltas bättre.

anpassning till klimatförändringar och för 
katastrofriskhantering. Medlemsstaternas 
ansträngningar att kartlägga och bedöma 
ekosystem och deras tjänster, och 
initiativet för att ”undvika nettoförluster” 
som planeras till 2015, kommer att bidra 
till att bevara naturkapitalet. Till 2020 ska 
ekosystemtjänsternas ekonomiska värde tas 
med i redovisnings- och 
rapporteringssystem i EU och på nationell 
nivå, vilket kommer att leda till att EU:s 
naturkapital förvaltas bättre.

Or. en

Ändringsförslag 186
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

25. Åtgärder som vidtas enligt strategin för 
biologisk mångfald för att återställa 15 % 
av de förstörda ekosystemen inom EU och 
öka användningen av grön infrastruktur 
kommer att minska 
landskapsfragmenteringen. Det kommer att 
stärka naturkapitalet och öka ekosystemens 
resiliens och kan ge kostnadseffektiva 
alternativ för begränsning av och 
anpassning till klimatförändringar och för 
katastrofriskhantering. Medlemsstaternas 
ansträngningar att kartlägga och bedöma 
ekosystem och deras tjänster, och 
initiativet för att ”undvika nettoförluster” 
som planeras till 2015, kommer att bidra 
till att bevara naturkapitalet på många olika 
nivåer. Till 2020 ska ekosystemtjänsternas 
ekonomiska värde tas med i redovisnings-
och rapporteringssystem i EU och på 
nationell nivå, vilket kommer att leda till 
att EU:s naturkapital förvaltas bättre.

25. Åtgärder som vidtas enligt strategin för 
biologisk mångfald för att återställa 15 % 
av de förstörda ekosystemen inom EU och 
öka användningen av grön infrastruktur 
kommer att minska 
landskapsfragmenteringen. 
Medlemsstaternas olika egenskaper och 
utgångspunkter bör dock beaktas i 
åtgärderna. Det kommer att stärka 
naturkapitalet och öka ekosystemens 
resiliens och kan ge kostnadseffektiva 
alternativ för begränsning av och 
anpassning till klimatförändringar och för 
katastrofriskhantering. Medlemsstaternas 
ansträngningar att kartlägga och bedöma 
ekosystem och deras tjänster, och 
initiativet för att ”undvika nettoförluster” 
som planeras till 2015, kommer att bidra 
till att bevara naturkapitalet på många olika 
nivåer. Till 2020 ska ekosystemtjänsternas 
ekonomiska värde tas med i redovisnings-
och rapporteringssystem i EU och på 
nationell nivå, vilket kommer att leda till 
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att EU:s naturkapital förvaltas bättre.

Or. fi

Ändringsförslag 187
Giancarlo Scottà

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 26 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

26. För att skydda, bevara och stärka EU:s 
naturkapital ska programmet garantera att 
följande uppnås till 2020:

26. För att skydda, bevara och stärka EU:s 
naturkapital bör programmet garantera att 
följande uppnås till 2020:

Or. it

Ändringsförslag 188
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 26 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

26. För att skydda, bevara och stärka EU:s 
naturkapital ska programmet garantera att 
följande uppnås till 2020:

26. För att skydda, bevara och stärka en 
hållbar användning av EU:s naturkapital 
ska programmet garantera att följande 
uppnås till 2020:

Or. en

Ändringsförslag 189
Anna Rosbach

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 26 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Förlusten av biologisk mångfald och (a) Förlusten av biologisk mångfald och 
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förstöringen av ekosystemtjänsterna har 
stoppats och ekosystemen och deras 
tjänster bevaras och stärks.

förstöringen av ekosystemtjänsterna har 
stoppats och ekosystemen och deras 
tjänster, inklusive fiskbestånd, inte bara
bevaras utan stärks.

Or. en

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

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 26 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Förlusten av biologisk mångfald och 
förstöringen av ekosystemtjänsterna har 
stoppats och ekosystemen och deras 
tjänster bevaras och stärks.

(a) Förlusten av biologisk mångfald och 
förstöringen av ekosystemtjänsterna har 
stoppats och ekosystemen och deras 
tjänster bevaras, återställs och stärks. Detta 
åstadkoms särskilt genom ett fullständigt 
genomförande och ett effektivt bevarande 
av Natura 2000-nätverket med stöd av 
prioriterade åtgärdsramar och 
tillämpning av principen om att undvika 
nettoförluster.

Or. en

Ändringsförslag 191
Anna Rosbach

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 26 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Effekterna av belastningar på sötvatten, 
vatten i övergångszoner och kustvatten har 
minskat betydligt så att en god status enligt 
definitionen i ramdirektivet för vatten 
uppnås, bevaras eller förbättras.

(b) Effekterna av belastningar på sötvatten, 
vatten i övergångszoner och kustvatten har 
minskat betydligt så att en god status enligt 
definitionen i ramdirektivet för vatten 
uppnås, bevaras och helst förbättras.

Or. en
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Ändringsförslag 192
Richard Seeber, Peter Liese

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 26 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Effekterna av belastningar på sötvatten, 
vatten i övergångszoner och kustvatten har 
minskat betydligt så att en god status enligt 
definitionen i ramdirektivet för vatten 
uppnås, bevaras eller förbättras.

(b) Effekterna av belastningar på sötvatten, 
vatten i övergångszoner och kustvatten har 
minskat betydligt så att en god status enligt 
definitionen i ramdirektivet för vatten 
uppnås, bevaras eller förbättras, bland 
annat genom tvärvillkorsåtgärder.

Or. de

Ändringsförslag 193
Anna Rosbach

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 26 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Effekterna av belastningar på 
havsvatten har minskat så att en god 
miljöstatus enligt kraven i ramdirektivet 
om en marin strategi uppnås eller bevaras.

(c) Effekterna av belastningar på 
havsvatten har minskat så att en god 
miljöstatus enligt kraven i ramdirektivet 
om en marin strategi uppnås eller bevaras. 
Detta bidrar även till att skydda den 
marina miljöns biologiska mångfald.

Or. en

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

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 26 – stycke 1 – led d
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Effekterna av luftföroreningar på 
ekosystem och biologisk mångfald har 
minskat ytterligare.

(d) Effekterna av luftföroreningar på 
ekosystem och biologisk mångfald har 
minskat betydligt för att uppnå det 
långsiktiga målet om att inte överskrida 
kritiska belastningar och nivåer.

Or. en

Ändringsförslag 195
Christa Klaß, Britta Reimers

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 26 – stycke 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Ändringsförslag 196
Anna Rosbach

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 26 – stycke 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 197
Margrete Auken, Jo Leinen

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 26 – stycke 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 198
Marit Paulsen, Riikka Manner

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 26 – stycke 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(g) Skogar och de många tjänster de ger är 
skyddade och hållbart förvaltade, och
deras motståndskraft mot 
klimatförändringar och bränder är 
förbättrad eftersom skogar är en viktig 
förnybar råvarukälla.

Or. en

Ändringsförslag 199
Eija-Riitta Korhola

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 26 – stycke 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) Skogar och de tjänster de ger är 
skyddade och deras motståndskraft mot 

(g) Skogar förvaltas på ett hållbart sätt så 
att de tjänster de ger är skyddade och deras 
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klimatförändringar och bränder är 
förbättrad.

motståndskraft mot klimatförändringar, 
bränder, stormar, skadedjur och 
sjukdomar ökas.

Or. en

Motivering

Programmet bör inte bara inriktas på skydd av skogar, utan bör även uppmärksamma vikten 
av en av hållbar skogsförvaltning.

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

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 26 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Fullt genomförande av EU:s strategi för 
biologisk mångfald.

(a) Fullt genomförande utan ytterligare 
dröjsmål av EU:s strategi för biologisk 
mångfald.

Or. en

Ändringsförslag 201
Dan Jørgensen

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 26 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Fullt genomförande av EU:s strategi för 
biologisk mångfald.

(a) Fullt genomförande av EU:s strategi för 
biologisk mångfald och stärkande av 
EU-lagstiftningen om bevarande av 
livsmiljöer och arter såväl på land som i 
vattenmiljöer.

Or. en
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Ändringsförslag 202
Richard Seeber, Peter Liese

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 26 – stycke 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Fullt genomförande av strategin för att 
skydda EU:s vattenresurser.

(b) Fullt genomförande av ramdirektivet 
för vatten och strategin för att skydda EU:s 
vattenresurser, bland annat genom 
tvärvillkorsåtgärder.

Or. de

Ändringsförslag 203
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 26 – stycke 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Fullt genomförande av strategin för att 
skydda EU:s vattenresurser.

(b) Fullt genomförande av strategin för att 
skydda EU:s vattenresurser med beaktande 
av medlemsstaternas olikheter och 
särskilda egenskaper.

Or. fi

Ändringsförslag 204
Anna Rosbach

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 26 – stycke 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Ökade ansträngningar bland annat för 
att säkra livskraftiga fiskbestånd senast 
2020, genom att fångstnivåerna motsvarar 
eller ligger under maximalt hållbart uttag 
inom allt fiske från och med 2015, och för 
att fastställa ett kvantitativt minskningsmål 

(c) Ökade ansträngningar bland annat för 
att säkra livskraftiga fiskbestånd senast 
2020, genom att fångstnivåerna motsvarar 
eller ligger under maximalt hållbart uttag 
inom allt fiske från och med 2015, för att 
fastställa ett kvantitativt minskningsmål för 
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för marint avfall i EU. marint avfall i EU och aktivt stödja privata 
och offentliga initiativ för att förebygga 
och bekämpa marint avfall, inklusive, 
men inte begränsat till, initiativ i 
kategorin ”Fishing for litter” (fånga 
avfallet).

Or. en

Ändringsförslag 205
Matthias Groote

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 26 – stycke 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Ökade ansträngningar bland annat för 
att säkra livskraftiga fiskbestånd senast 
2020, genom att fångstnivåerna motsvarar 
eller ligger under maximalt hållbart uttag 
inom allt fiske från och med 2015, och för 
att fastställa ett kvantitativt minskningsmål 
för marint avfall i EU.

(c) Ökade ansträngningar bland annat för 
att säkra livskraftiga fiskbestånd senast 
2020, genom att fångstnivåerna motsvarar 
eller ligger under maximalt hållbart uttag 
inom allt fiske från och med 2015, och för 
att fastställa ett kvantitativt minskningsmål 
för marint avfall i EU. Utöver detta 
upprättande av en integrerad och 
konsekvent kustförvaltning för att 
säkerställa en långsiktig balans mellan 
miljöskydd och en hållbar användning av 
havs- och kustområden.

Or. de

Ändringsförslag 206
Giancarlo Scottà

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 26 – stycke 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Ökade ansträngningar för att nå full 
efterlevnad av EU:s lagstiftning om 
luftkvalitet och fastställande av strategiska 
mål och åtgärder för tiden efter 2020.

(d) Ökade ansträngningar för att nå full 
efterlevnad av EU:s lagstiftning om 
luftkvalitet och fastställande av strategiska 
mål och åtgärder för tiden efter 2020, med 
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hänsyn tagen till de olika geografiska 
förhållandena och klimatförhållandena.

Or. it

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

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 26 – stycke 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Ökade ansträngningar för att nå full 
efterlevnad av EU:s lagstiftning om 
luftkvalitet och fastställande av strategiska 
mål och åtgärder för tiden efter 2020.

(d) Uppnående av full efterlevnad av EU:s 
lagstiftning om luftkvalitet och 
fastställande av strategiska mål och 
åtgärder för tiden efter 2020.

Or. en

Ändringsförslag 208
Andrés Perelló Rodríguez

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 26 – stycke 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. es
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Ändringsförslag 209
Christa Klaß, Britta Reimers

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 26 – stycke 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ökade ansträngningar på nationell nivå 
för att minska markanvändningen och för 
att bevara jordbruksmark i syfte att 
främja produktion av livsmedel, foder och 
grödor som inte är avsedda för 
livsmedelsproduktion.

Or. de

Ändringsförslag 210
Richard Seeber

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 26 – stycke 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Ytterligare åtgärder för att minska 
utsläppen av kväve och fosfor, inklusive 
utsläpp från tätbebyggelsers och industriers 
avloppsvatten och från 
gödselmedelanvändning.

(f) Ytterligare åtgärder för att minska 
utsläppen av kväve och fosfor, inklusive 
utsläpp från tätbebyggelsers och industriers 
avloppsvatten och från 
gödselmedelanvändning. Ökat 
miljömedvetande hos befolkningen till 
följd av initiativ för att minska 
användningen av gödsel- och 
bekämpningsmedel särskilt för privata 
trädgårdar och grönområden.
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Or. de

Ändringsförslag 211
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 26 – stycke 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Ytterligare åtgärder för att minska 
utsläppen av kväve och fosfor, inklusive 
utsläpp från tätbebyggelsers och industriers 
avloppsvatten och från 
gödselmedelanvändning.

(f) Ytterligare åtgärder för att minska 
utsläppen av kväve och fosfor, inklusive 
utsläpp från tätbebyggelsers och industriers 
avloppsvatten genom bättre kontroll vid 
källan och från gödselmedel genom en 
förbättrad kontroll av användningen.

Or. en

Ändringsförslag 212
Elena Oana Antonescu

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 26 – stycke 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Ytterligare åtgärder för att minska 
utsläppen av kväve och fosfor, inklusive 
utsläpp från tätbebyggelsers och industriers 
avloppsvatten och från 
gödselmedelanvändning.

(f) Ytterligare åtgärder för att minska 
utsläppen av kväve och fosfor, inklusive 
utsläpp från tätbebyggelsers och industriers 
avloppsvatten genom bättre kontroll vid 
källan och från gödselmedel genom en 
förbättrad kontroll av användningen.

Or. en

Ändringsförslag 213
Gaston Franco

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 26 – stycke 2 – led f
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Ytterligare åtgärder för att minska 
utsläppen av kväve och fosfor, inklusive 
utsläpp från tätbebyggelsers och industriers 
avloppsvatten och från 
gödselmedelanvändning.

(f) Ytterligare åtgärder för att minska 
utsläppen av kväve och minska och 
återvinna utsläppen av fosfor, inklusive 
utsläpp från tätbebyggelsers och industriers 
avloppsvatten och från 
gödselmedelanvändning.

Or. fr

Motivering

Det är viktigt att uppmuntra återvinningen av fosfor, som är livsnödvändigt för jordbruket, 
vars naturliga förråd blir mindre och mindre, och som finns i stora mängder i 
tätbebyggelsernas avloppsvatten.

Ändringsförslag 214
Dan Jørgensen

Förslag till beslut
Artikel 1 – led 26 – stycke 2 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fa) Främjande av övergången mot 
hållbara animalieproduktionssystem som 
kopplas till markanvändning genom 
förbättrad integrering av 
miljöskyddsmålen i jordbrukspolitiken. 

Or. en

Ändringsförslag 215
Marit Paulsen, Riikka Manner

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 26 – stycke 2 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) Utarbetande och genomförande av en 
ny skogsbruksstrategi för EU för att 

(g) Utarbetande och genomförande av en 
ny skogsbruksstrategi för EU för att 
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hantera de många behov och fördelar som 
är knutna till skog och bidra till ett mer 
strategiskt tillvägagångssätt för att skydda 
och stärka skog.

hantera de många behov och fördelar som 
är knutna till skog och bidra till ett mer 
strategiskt tillvägagångssätt för att skydda 
och stärka skog, samtidigt som de olika 
regionala förhållandena när det gäller 
hållbart skogbruk respekteras.

Or. en

Ändringsförslag 216
Andrés Perelló Rodríguez

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 26 – stycke 2 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) Utarbetande och genomförande av en 
ny skogsbruksstrategi för EU för att 
hantera de många behov och fördelar som 
är knutna till skog och bidra till ett mer 
strategiskt tillvägagångssätt för att skydda 
och stärka skog.

(g) Utarbetande och genomförande av en 
ny gemensam skogsbrukspolitik för EU 
och en ny skogsbruksstrategi för EU för att 
hantera de många behov och fördelar som 
är knutna till skog och bidra till ett mer 
strategiskt tillvägagångssätt för att skydda 
och stärka skog.

Or. es

Ändringsförslag 217
Andrés Perelló Rodríguez

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 26 – stycke 2 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) Utarbetande och genomförande av en 
ny skogsbruksstrategi för EU för att 
hantera de många behov och fördelar som 
är knutna till skog och bidra till ett mer 
strategiskt tillvägagångssätt för att skydda 
och stärka skog.

(g) Utarbetande och genomförande av en 
ny skogsbruksstrategi för EU för att 
hantera de många behov och fördelar som 
är knutna till skog och bidra till ett mer 
strategiskt tillvägagångssätt för att skydda 
och stärka skog och anslå tillräckliga 
ekonomiska och mänskliga resurser för 
bekämpning av skogsbränder.



AM\931425SV.doc 19/65 PE508.027v01-00

SV

Or. es

Ändringsförslag 218
Giancarlo Scottà

Förslag till beslut
Bilaga 1 – Prioriterat mål 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Prioriterat mål 2: Att omvandla EU till en
resurseffektiv, grön, konkurrenskraftig och 
koldioxidsnål ekonomi

Prioriterat mål 2: Att åstadkomma en 
resurseffektiv, konkurrenskraftig och 
koldioxidsnål kretsloppsekonomi där 
miljön och ekosystemen respekteras

Or. it

(Jfr ändringsförslag till artikel 2.1 b.)

Ändringsförslag 219
Jean-Pierre Audy

Förslag till beslut
Bilaga 1 – Prioriterat mål 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Prioriterat mål 2: Att omvandla EU till en 
resurseffektiv, grön, konkurrenskraftig och 
koldioxidsnål ekonomi

Prioriterat mål 2: Att omvandla EU till en 
resurseffektiv, miljövänlig, 
konkurrenskraftig och koldioxidsnål 
ekonomi

Or. fr

Ändringsförslag 220
Giancarlo Scottà

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

27. Flaggskeppsinitiativet Ett 27. Flaggskeppsinitiativet Ett 
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resurseffektivt Europa i 
Europa 2020-strategin ska vara ett stöd vid 
övergången till en ekonomi som är effektiv 
i sin resursanvändning, där ekonomisk 
tillväxt är helt frikopplad från resurs- och 
energianvändning och deras 
miljöpåverkan, som minskar utsläppen av 
växthusgaser, stärker konkurrenskraften 
genom effektivitet och innovationer och 
främjar energitrygghet. Färdplanen för ett 
resurseffektivt Europa och färdplanen för 
ett konkurrenskraftigt utsläppssnålt 
samhälle är de främsta byggstenarna i 
initiativet, som stakar ut vägen för 
framtida åtgärder för att nå dessa mål.

resurseffektivt Europa i 
Europa 2020-strategin ska göra en 
ekonomi som är effektiv i sin 
resursanvändning konkurrenskraftig, där 
ekonomisk tillväxt så långt som möjligt är 
frikopplad från resurs- och 
energianvändning och deras 
miljöpåverkan, som minskar utsläppen av 
växthusgaser, som leder till innovationer 
och främjar energitrygghet. Färdplanen för 
ett resurseffektivt Europa och färdplanen 
för ett konkurrenskraftigt utsläppssnålt 
samhälle är de främsta byggstenarna i 
initiativet, eftersom de inbegriper några 
av de möjliga scenarierna som 
utgångspunkt för framtida åtgärder för att 
nå dessa mål.

Or. it

Ändringsförslag 221
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

27. Flaggskeppsinitiativet Ett 
resurseffektivt Europa i 
Europa 2020-strategin ska vara ett stöd vid 
övergången till en ekonomi som är effektiv 
i sin resursanvändning, där ekonomisk 
tillväxt är helt frikopplad från resurs- och 
energianvändning och deras 
miljöpåverkan, som minskar utsläppen av 
växthusgaser, stärker konkurrenskraften 
genom effektivitet och innovationer och 
främjar energitrygghet. Färdplanen för ett 
resurseffektivt Europa och färdplanen för 
ett konkurrenskraftigt utsläppssnålt 
samhälle är de främsta byggstenarna i 
initiativet, som stakar ut vägen för framtida 
åtgärder för att nå dessa mål.

27. Flaggskeppsinitiativet Ett 
resurseffektivt Europa i 
Europa 2020-strategin ska vara ett stöd vid 
övergången till en ekonomi som är effektiv 
i sin resursanvändning, där ekonomisk 
tillväxt är helt frikopplad från resurs- och 
energianvändning och deras 
miljöpåverkan, som minskar utsläppen av 
växthusgaser, stärker konkurrenskraften 
genom effektivitet och innovationer och 
främjar energitrygghet. Färdplanen för ett 
resurseffektivt Europa och kommissionens 
förslag om färdplanen för ett 
konkurrenskraftigt utsläppssnålt samhälle, 
energifärdplanen för 2050 och vitboken 
om transport är avgörande 
utgångspunkter för framtida åtgärder för 
att nå dessa mål inom ramen för det nya 
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globala klimatavtal som ska ingås 2015.

Or. en

Ändringsförslag 222
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

27. Flaggskeppsinitiativet Ett 
resurseffektivt Europa i 
Europa 2020-strategin ska vara ett stöd vid 
övergången till en ekonomi som är effektiv 
i sin resursanvändning, där ekonomisk 
tillväxt är helt frikopplad från resurs- och 
energianvändning och deras 
miljöpåverkan, som minskar utsläppen av 
växthusgaser, stärker konkurrenskraften 
genom effektivitet och innovationer och 
främjar energitrygghet. Färdplanen för ett 
resurseffektivt Europa och färdplanen för 
ett konkurrenskraftigt utsläppssnålt 
samhälle är de främsta byggstenarna i 
initiativet, som stakar ut vägen för framtida 
åtgärder för att nå dessa mål.

27. Flaggskeppsinitiativet Ett 
resurseffektivt Europa i 
Europa 2020-strategin ska vara ett stöd vid 
övergången till en ekonomi som är effektiv 
i sin resursanvändning, där ekonomisk 
tillväxt är helt frikopplad från resurs- och 
energianvändning och deras 
miljöpåverkan, som minskar utsläppen av 
växthusgaser, stärker konkurrenskraften 
genom effektivitet och innovationer och 
främjar energitrygghet. Färdplanen för ett 
resurseffektivt Europa och färdplanen för 
ett konkurrenskraftigt utsläppssnålt 
samhälle samt utbyte av bästa praxis 
mellan medlemsstaterna är de främsta 
byggstenarna i initiativet, som stakar ut 
vägen för framtida åtgärder för att nå dessa 
mål.

Or. en

Ändringsförslag 223
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

27. Flaggskeppsinitiativet Ett 
resurseffektivt Europa i 
Europa 2020-strategin ska vara ett stöd vid 

27. Flaggskeppsinitiativet Ett 
resurseffektivt Europa i 
Europa 2020-strategin ska vara ett stöd vid 
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övergången till en ekonomi som är effektiv 
i sin resursanvändning, där ekonomisk 
tillväxt är helt frikopplad från resurs- och 
energianvändning och deras 
miljöpåverkan, som minskar utsläppen av 
växthusgaser, stärker konkurrenskraften 
genom effektivitet och innovationer och 
främjar energitrygghet. Färdplanen för ett 
resurseffektivt Europa och färdplanen för 
ett konkurrenskraftigt utsläppssnålt 
samhälle är de främsta byggstenarna i 
initiativet, som stakar ut vägen för framtida 
åtgärder för att nå dessa mål.

övergången till en ekonomi som är effektiv 
i sin resursanvändning, där den totala 
utvinningen och användningen av 
resurser minskas och där ekonomisk 
tillväxt är helt frikopplad från resurs- och 
energianvändning och deras 
miljöpåverkan, som minskar utsläppen av 
växthusgaser, stärker konkurrenskraften 
genom effektivitet och innovationer och 
främjar energi- och resurstrygghet. 
Färdplanen för ett resurseffektivt Europa 
och färdplanen för ett konkurrenskraftigt 
utsläppssnålt samhälle är de främsta 
byggstenarna i initiativet, som stakar ut 
vägen för framtida åtgärder för att nå dessa 
mål.

Or. en

Ändringsförslag 224
Riikka Manner

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 27a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

27a. Bioekonomi är nyckeln till smart och 
grön tillväxt i Europa. Bioekonomin har 
en mycket betydande inverkan på 
Europeiska unionens regionala 
ekonomier. Den främjar ekonomisk 
tillväxt och skapar arbetstillfällen. 
Bioekonomin förutsätter att satsningar 
görs på distributionskedjor för råvaror, så 
att råvaruförsörjningen säkerställs.

Or. fi

Ändringsförslag 225
Giancarlo Scottà

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 28
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

28. Det krävs innovationer för att förbättra 
resurseffektiviteten i hela ekonomin, för att 
kunna stärka konkurrenskraften vid 
stigande råvarupriser, resursknapphet och 
leveransbegränsningar. Näringslivet är den 
främsta drivkraften bakom innovationer, 
även inom miljöområdet. Det krävs politisk 
handling på unionsnivå och 
medlemsstatsnivå som är begränsad till att 
ge de övergripande förutsättningarna för 
miljöinnovation för att inte påverka den 
fria marknadens naturliga utveckling mot
framväxten av hållbara företag och 
tekniska lösningar på miljöproblem.

Or. it

Ändringsförslag 226
Margrete Auken, Jo Leinen

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

28. Det krävs innovationer för att förbättra 
resurseffektiviteten och minska den totala 
resursanvändningen i hela ekonomin, för 
att kunna stärka konkurrenskraften vid 
stigande råvarupriser, importberoende,
resursknapphet och leveransbegränsningar. 
Innovationspartnerskap mellan industrin 
och avfallshanteringssektorn kan bidra 
till att trygga råvaruförsörjningen, och 
forskning om återvinning av viktiga 
teknikråmaterial bör förstärkas.
Näringslivet har svarat på signalerna från 
den ambitiösa lagstiftningen och är nu
den främsta drivkraften bakom 
innovationer, även inom miljöområdet. 
Marknaden kommer dock inte att leverera 
dessa innovationer av egen kraft. Det krävs 
politisk handling på unionsnivå och 
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medlemsstatsnivå för att ge de rätta 
rättsliga förutsättningarna för 
investeringar och miljöinnovation och 
stimulera framväxten av hållbara företag 
och tekniska lösningar på miljöproblem.

Or. en

Ändringsförslag 227
Gerben-Jan Gerbrandy

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 228
Giancarlo Scottà

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

29. Detta huvudkrav för att klara 29. Detta huvudkrav för att klara 
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miljöutmaningen ger också viktiga 
socioekonomiska fördelar. En potentiellt 
ökad sysselsättning genom övergången till
en utsläppssnål, resurseffektiv ekonomi är 
en nyckelfaktor för att nå 
sysselsättningsmålen i Europa 2020. 
Sysselsättningen inom sektorerna för 
miljöteknik och miljötjänster inom EU har 
ökat med omkring 3 % årligen de senaste 
åren. Världsmarknaden för miljöteknik 
beräknas vara värd minst en biljon euro 
och förutses växa till nästan det dubbla 
under de kommande tio åren. Europeiska 
företag är redan världsledande på 
återvinning och energieffektivitet och bör 
uppmuntras att dra nytta av den stigande 
globala efterfrågan, med utgångspunkt i 
handlingsplanen för miljöinnovation. 
Enbart den europeiska sektorn för 
förnybara energikällor väntas exempelvis 
ge över 400 000 nya arbetstillfällen till 
2020.

miljöutmaningen ger också viktiga 
socioekonomiska fördelar. En potentiellt 
ökad sysselsättning genom att få en 
utsläppssnål, resurseffektiv ekonomi att bli 
konkurrenskraftig är en nyckelfaktor för 
att nå sysselsättningsmålen i Europa 2020. 
Sysselsättningen inom sektorerna för 
miljöteknik och miljötjänster inom EU har 
ökat med omkring 3 % årligen de senaste 
åren. Världsmarknaden för miljöteknik 
beräknas vara värd minst en biljon euro 
och förutses växa till nästan det dubbla 
under de kommande tio åren. Europeiska 
företag är redan världsledande på 
återvinning och energieffektivitet och bör 
uppmuntras att dra nytta av den stigande 
globala efterfrågan, med utgångspunkt i 
handlingsplanen för miljöinnovation. 
Enbart den europeiska sektorn för 
förnybara energikällor väntas exempelvis 
ge över 400 000 nya arbetstillfällen till 
2020.

Or. it

Ändringsförslag 229
Richard Seeber, Peter Liese

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

29. Detta huvudkrav för att klara 
miljöutmaningen ger också viktiga 
socioekonomiska fördelar. En potentiellt 
ökad sysselsättning genom övergången till 
en utsläppssnål, resurseffektiv ekonomi är 
en nyckelfaktor för att nå 
sysselsättningsmålen i Europa 2020. 
Sysselsättningen inom sektorerna för 
miljöteknik och miljötjänster inom EU har 
ökat med omkring 3 % årligen de senaste 
åren. Världsmarknaden för miljöteknik 
beräknas vara värd minst en biljon euro 
och förutses växa till nästan det dubbla 

29. Detta huvudkrav för att klara 
miljöutmaningen ger också viktiga 
socioekonomiska fördelar. En potentiellt 
ökad sysselsättning genom övergången till 
en säker, hållbar och utsläppssnål, 
resurseffektiv ekonomi är en nyckelfaktor 
för att nå sysselsättningsmålen i Europa 
2020. Sysselsättningen inom sektorerna för 
miljöteknik och miljötjänster inom EU har 
ökat med omkring 3 % årligen de senaste 
åren. Världsmarknaden för miljöteknik 
beräknas vara värd minst en biljon euro 
och förutses växa till nästan det dubbla 
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under de kommande tio åren. Europeiska 
företag är redan världsledande på 
återvinning och energieffektivitet och bör 
uppmuntras att dra nytta av den stigande 
globala efterfrågan, med utgångspunkt i 
handlingsplanen för miljöinnovation. 
Enbart den europeiska sektorn för 
förnybara energikällor väntas exempelvis 
ge över 400 000 nya arbetstillfällen till 
2020.49

under de kommande tio åren. Europeiska 
företag är redan världsledande på 
återvinning och energieffektivitet och bör 
uppmuntras att dra nytta av den stigande 
globala efterfrågan, med utgångspunkt i 
handlingsplanen för miljöinnovation. 
Enbart den europeiska sektorn för 
förnybara energikällor väntas exempelvis 
ge över 400 000 nya arbetstillfällen till 
2020.49

Or. en

Ändringsförslag 230
Eija-Riitta Korhola

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 29a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

29a. För att uppnå detta mål måste EU 
skapa och värna om nödvändiga 
förutsättningar för de biobaserade 
industriernas utveckling, i synnerhet 
genom att säkerställa en hållbar 
försörjning av råvaror.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag bygger på föredragandens ändringsförslag 28. ”Miljöindustrier” har 
ersatts med ”biobaserade industrier” i syfte att stödja EU:s bioekonomistrategi.

Ändringsförslag 231
Giancarlo Scottà

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

klimatpaket genomförs fullt ut för att nå de 
milstolpar som satts upp för 2020 och de 
mål som satts upp för 2050. EU är 
visserligen på god väg att minska sina 
utsläpp av växthusgaser med 20 % under 
1990 års nivåer till 2020, men tyvärr kan 
det konstateras att genomförandet av 
paketet medför ohållbart höga 
energikostnader, vilket paradoxalt nog 
leder till koldioxidläckage. Det nya 
energieffektivitetsdirektivet väntas ge ett 
viktigt bidrag till lösningen på detta 
problem. Med avseende på en effektiv och 
hållbar resursanvändning bör det särskilt 
beaktas att det finns en konflikt mellan 
användningen av mark till livsmedel och 
till biodrivmedel.

Or. it

Ändringsförslag 232
Eija-Riitta Korhola

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

30. Det är nödvändigt att EU:s energi- och 
klimatpaket genomförs fullt ut för att nå de 
milstolpar som satts upp för 2020 och för 
att skapa ett konkurrenskraftigt, 
utsläppssnålt samhälle till 2050. EU är 
visserligen på god väg att minska sina 
utsläpp av växthusgaser med 20 % under 
1990 års nivåer till 2020, men för att nå 
energieffektivitetsmålet på 20 % kommer 
det att krävas att effektiviseringen går i 
betydligt snabbare takt. Det nya 
energieffektivitetsdirektivet väntas ge ett 
viktigt bidrag i detta avseende. Detta är 
också viktigt mot bakgrund av att 
efterfrågan på energi fortsätter att öka.
Dessutom måste energieffektivitet stödjas 
genom resurseffektivitet för att främja 
tillgången på råvaror för industribruk. 
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Det är särskilt viktigt att beakta de 
pågående debatterna om konflikten
mellan användningen av mark till 
livsmedel och till biobränsle. Det är likaså 
viktigt att se till att virkesresurser, 
inklusive biomassa för energianvändning, 
förvaltas på ett hållbart sätt och utnyttjas 
enligt principen om användning i flera 
steg av material för att främja 
utvecklingen mot en utsläppssnål 
bioekonomi och produkter med högre 
värde.

Or. en

Ändringsförslag 233
Margrete Auken, Jo Leinen, Dan Jørgensen

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

30. Det är nödvändigt att EU:s energi- och 
klimatpaket genomförs fullt ut för att nå de 
tre mål som satts upp för 2020 och för att 
till 2050 skapa ett konkurrenskraftigt, 
hållbart och utsläppssnålt samhälle 
baserat på en hög nivå av förnybara 
energikällor. EU är visserligen på god väg 
att minska sina utsläpp av växthusgaser 
med 20 % under 1990 års nivåer till 2020 
och kan åstadkomma mer än så, men för 
att nå energieffektivitetsmålet på 20 % 
kommer det att krävas att effektiviseringen 
går i betydligt snabbare takt på alla nivåer. 
Detta är också viktigt mot bakgrund av att 
efterfrågan på energi fortsätter att öka och 
konkurrensen om mark till livsmedel och 
till energiändamål ökar. Det är därför 
viktigt att se till att biomassa som används 
för energi begränsas till mängder som 
kan tillhandahållas på ett hållbart sätt 
med respekt för principen om användning 
i flera steg. Det nya 
energieffektivitetsdirektivet väntas ge ett 
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viktigt bidrag i detta avseende, men bör 
kompletteras med krav på 
energiförbrukning för alla 
energirelaterade produkter som släpps ut 
på EU-marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 234
Christa Klaß, Britta Reimers

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Ändringsförslag 235
Gerben-Jan Gerbrandy

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 30



PE508.027v01-00 30/65 AM\931425SV.doc

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

30. Det är nödvändigt att EU:s energi- och 
klimatpaket genomförs fullt ut för att nå de 
milstolpar som satts upp för 2020 och för 
att skapa ett konkurrenskraftigt, 
utsläppssnålt samhälle till 2050. EU är 
visserligen på god väg att minska sina 
utsläpp av växthusgaser med 20 % under 
1990 års nivåer till 2020, men för att nå 
energieffektivitetsmålet på 20 % kommer 
det att krävas att effektiviseringen går i 
betydligt snabbare takt. Detta är också 
viktigt mot bakgrund av att efterfrågan på 
energi fortsätter att öka och konkurrensen 
om mark till livsmedel och till 
energiändamål ökar. Det är därför viktigt 
att se till att biomassa som används för 
energi begränsas till mängder som kan 
tillhandahållas på ett hållbart sätt och att 
biomassa används så effektivt som möjligt 
genom tillämpning av principen om 
användning i flera steg. Det nya 
energieffektivitetsdirektivet väntas ge ett 
viktigt bidrag i detta avseende.

Or. en

Ändringsförslag 236
Margrete Auken, Jo Leinen, Dan Jørgensen

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

31. Alla sektorer i ekonomin kommer att 
behöva bidra för att minska utsläppen av 
växthusgaser, för att EU ska kunna ta sin 
del av det globala ansvaret. EU måste 
komma överens om nästa steg för sin
klimat- och energiram efter 2020 för att 
förbereda sig inför internationella 
förhandlingar om ett nytt rättsligt bindande 
avtal, men även för att ge medlemsstaterna 

31. Alla sektorer i ekonomin kommer att 
behöva bidra för att minska utsläppen av 
växthusgaser, för att EU ska kunna 
uppfylla sina åtaganden och nå målet att 
minska växthusgastutsläppen med 
80-95 % till 2050. EU måste snabbt
komma överens om nästa steg mot en ny
klimat- och energiram efter 2020 med 
tre rättsligt bindande mål för 
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och industrin tydliga spelregler så att de 
kan göra de investeringar som krävs på 
medellång sikt. EU behöver därför se över 
politiska alternativ för att klara de 
utsläppsminskningar som anges i 
färdplanen för ett utsläppssnålt samhälle 
för perioden efter 2020. Energifärdplanen 
för 2050 och vitboken om transporter 
måste bygga på starka politiska grunder. 
Medlemsstaterna behöver dessutom ta fram 
och genomföra långsiktiga, 
kostnadseffektiva strategier för lägre 
utsläpp i syfte att nå EU-målet att minska 
utsläppen av växthusgaser med 80–95 %
till århundradets mitt, jämfört med 1990, 
som en del av det globala åtagandet att 
hålla ökningen av medeltemperaturen 
under 2 °C. EU:s system för handel med 
utsläppsrätter kommer att fortsätta att vara 
en central del i EU:s klimatpolitik efter 
2020.

utsläppsminskning, energieffektivitet och 
förnybar energi för att förbereda sig för ett 
aktivt engagemang i internationella 
förhandlingar om ett nytt rättsligt bindande 
avtal till 2015, men även för att ge 
medlemsstaterna och industrin tydliga 
rättsliga spelregler så att de kan göra de 
investeringar som krävs på medellång och 
lång sikt. EU behöver därför se över 
politiska alternativ för att klara de 
utsläppsminskningar som anges i 
färdplanen för ett utsläppssnålt samhälle 
för perioden efter 2020 i linje med de 
föreslagna målstolparna och de senaste 
vetenskapliga rönen. Energifärdplanen för 
2050 och vitboken om transporter måste 
bygga på starka politiska grunder, 
milstolpar och mål för åren 2030, 2040 
och 2050. Medlemsstaterna behöver 
dessutom ta fram och genomföra 
långsiktiga, kostnadseffektiva strategier för 
lägre utsläpp i syfte att nå EU-målet för 
minskade koldioxidutsläpp till 
århundradets mitt, jämfört med 1990, som 
en del av det globala åtagandet att hålla 
ökningen av medeltemperaturen under 
2 °C. EU:s system för handel med 
utsläppsrätter kommer att fortsätta att vara 
en central del i EU:s klimatpolitik efter 
2020, och det krävs en strukturell reform 
av systemet för att främja investeringar i 
koldioxidsnåla och hållbara tekniker. För 
att uppfylla sina internationella 
åtaganden måste EU även ge ett starkt 
stöd till utvecklingsländerna i deras 
insatser att begränsa klimatförändringen 
genom kapacitetsuppbyggande, finansiellt 
bistånd och tekniköverföring.

Or. en

Ändringsförslag 237
Giancarlo Scottà

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 31
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

31. Alla sektorer i ekonomin kommer att 
behöva bidra för att minska utsläppen av 
växthusgaser, för att EU ska kunna ta sin 
del av det globala ansvaret. EU måste 
komma överens om nästa steg för sin 
klimat- och energiram efter 2020 för att 
förbereda sig inför internationella 
förhandlingar om ett nytt rättsligt bindande 
avtal, men även för att ge medlemsstaterna 
och industrin tydliga spelregler så att de 
kan göra de investeringar som krävs på 
medellång sikt. EU behöver därför se över 
politiska alternativ för att klara de 
utsläppsminskningar som anges i 
färdplanen för ett utsläppssnålt samhälle 
för perioden efter 2020. Energifärdplanen 
för 2050 och vitboken om transporter 
måste bygga på starka politiska grunder. 
Medlemsstaterna behöver dessutom ta fram 
och genomföra långsiktiga, 
kostnadseffektiva strategier för lägre 
utsläpp i syfte att nå EU-målet att minska 
utsläppen av växthusgaser med 80–95 % 
till århundradets mitt, jämfört med 1990, 
som en del av det globala åtagandet att 
hålla ökningen av medeltemperaturen 
under 2 °C. EU:s system för handel med 
utsläppsrätter kommer att fortsätta att vara 
en central del i EU:s klimatpolitik efter 
2020.

31. Alla sektorer i ekonomin kommer att 
behöva bidra för att minska utsläppen av 
växthusgaser, för att EU ska kunna ta sin 
del av det globala ansvaret. EU måste 
komma överens om nästa steg för att 
förbereda sig inför internationella 
förhandlingar om ett nytt rättsligt bindande 
avtal på global nivå, för att ge 
medlemsstaterna och industrin tydliga 
spelregler så att de kan göra de 
investeringar som krävs på medellång och 
lång sikt. Energifärdplanen för 2050 och 
vitboken om transporter måste bygga på 
starka politiska grunder. Medlemsstaterna 
behöver dessutom ta fram och genomföra 
långsiktiga, kostnadseffektiva strategier för 
lägre utsläpp i syfte att nå EU-målet att 
minska utsläppen av växthusgaser med 80–
95 % till århundradets mitt, jämfört med 
1990, som en del av det globala åtagandet 
att hålla ökningen av medeltemperaturen 
under 2 °C. EU:s system för handel med 
utsläppsrätter kommer sannolikt att 
fortsätta att vara ett av de centrala 
instrumenten i EU:s klimatpolitik efter 
2020.

Or. it

Ändringsförslag 238
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

31. Alla sektorer i ekonomin kommer att 
behöva bidra för att minska utsläppen av 

31. Alla sektorer i ekonomin kommer att 
behöva bidra för att minska utsläppen av 
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växthusgaser, för att EU ska kunna ta sin 
del av det globala ansvaret. EU måste
komma överens om nästa steg för sin 
klimat- och energiram efter 2020 för att 
förbereda sig inför internationella 
förhandlingar om ett nytt rättsligt bindande 
avtal, men även för att ge medlemsstaterna 
och industrin tydliga spelregler så att de 
kan göra de investeringar som krävs på 
medellång sikt. EU behöver därför se över 
politiska alternativ för att klara de 
utsläppsminskningar som anges i 
färdplanen för ett utsläppssnålt samhälle 
för perioden efter 2020. Energifärdplanen 
för 2050 och vitboken om transporter 
måste bygga på starka politiska grunder. 
Medlemsstaterna behöver dessutom ta fram 
och genomföra långsiktiga, 
kostnadseffektiva strategier för lägre 
utsläpp i syfte att nå EU-målet att minska 
utsläppen av växthusgaser med 80–95 % 
till århundradets mitt, jämfört med 1990, 
som en del av det globala åtagandet att 
hålla ökningen av medeltemperaturen 
under 2 °C. EU:s system för handel med 
utsläppsrätter kommer att fortsätta att vara 
en central del i EU:s klimatpolitik efter 
2020.

växthusgaser, för att EU ska kunna ta sin 
del av det globala ansvaret. EU måste 
komma överens om nästa steg på grundval 
av den kommande diskussionen om de 
klimat- och energipolitiska ramarna fram 
till 2030 för att förbereda sig inför 
internationella förhandlingar om ett nytt 
rättsligt bindande avtal, men även för att ge 
medlemsstaterna och industrin tydliga 
spelregler så att de kan göra de 
investeringar som krävs på medellång sikt. 
EU behöver därför se över politiska 
alternativ som kommer att föreslås av 
kommissionen på detta område. 
Energifärdplanen för 2050 och vitboken 
om transporter måste bygga på starka 
politiska grunder. Medlemsstaterna 
behöver dessutom ta fram och genomföra 
långsiktiga, kostnadseffektiva strategier för 
lägre utsläpp i syfte att nå EU-målet att 
minska utsläppen av växthusgaser med 80–
95 % till århundradets mitt, jämfört med 
1990, som en del av det globala åtagandet 
att hålla ökningen av medeltemperaturen 
under 2 °C. EU:s system för handel med 
utsläppsrätter kommer att fortsätta att vara 
en central del i EU:s klimatpolitik efter 
2020.

Or. en

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

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

31. Alla sektorer i ekonomin kommer att 
behöva bidra för att minska utsläppen av 
växthusgaser, för att EU ska kunna ta sin 
del av det globala ansvaret. EU måste 
komma överens om nästa steg för sin 
klimat- och energiram efter 2020 för att 
förbereda sig inför internationella 

31. Alla sektorer i ekonomin kommer att 
behöva bidra för att minska utsläppen av 
växthusgaser, för att EU ska kunna ta sin 
del av det globala ansvaret. EU måste 
komma överens om nästa steg för sin 
klimat- och energiram efter 2020 för att 
förbereda sig inför internationella 
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förhandlingar om ett nytt rättsligt bindande 
avtal, men även för att ge medlemsstaterna 
och industrin tydliga spelregler så att de 
kan göra de investeringar som krävs på 
medellång sikt. EU behöver därför se över 
politiska alternativ för att klara de 
utsläppsminskningar som anges i 
färdplanen för ett utsläppssnålt samhälle 
för perioden efter 2020. Energifärdplanen 
för 2050 och vitboken om transporter 
måste bygga på starka politiska grunder. 
Medlemsstaterna behöver dessutom ta fram 
och genomföra långsiktiga, 
kostnadseffektiva strategier för lägre 
utsläpp i syfte att nå EU-målet att minska 
utsläppen av växthusgaser med 80–95 % 
till århundradets mitt, jämfört med 1990, 
som en del av det globala åtagandet att 
hålla ökningen av medeltemperaturen 
under 2 °C. EU:s system för handel med 
utsläppsrätter kommer att fortsätta att vara 
en central del i EU:s klimatpolitik efter 
2020.

förhandlingar om ett nytt rättsligt bindande 
avtal, men även för att ge medlemsstaterna 
och industrin tydliga spelregler så att de 
kan göra de investeringar som krävs på 
medellång sikt. EU borde därför tidigt 
komma överens om en ram för 
energi- och klimatpolitiken för 2030, som 
baseras på bindande mål för 
växthusgaser, förnybar energi och 
energieffektivitet. Energifärdplanen för 
2050 och vitboken om transporter måste 
bygga på starka politiska grunder. 
Medlemsstaterna behöver dessutom ta fram 
och genomföra långsiktiga, 
kostnadseffektiva strategier för lägre 
utsläpp i syfte att nå EU-målet att minska 
utsläppen av växthusgaser med 80–95 % 
till århundradets mitt, jämfört med 1990, 
som en del av det globala åtagandet att 
hålla ökningen av medeltemperaturen 
under 2 °C. EU:s system för handel med 
utsläppsrätter kommer att fortsätta att vara 
en central del i EU:s klimatpolitik efter 
2020.

Or. de

Ändringsförslag 240
João Ferreira

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

31. Alla sektorer i ekonomin kommer att 
behöva bidra för att minska utsläppen av 
växthusgaser, för att EU ska kunna ta sin 
del av det globala ansvaret. EU måste 
komma överens om nästa steg för sin 
klimat- och energiram efter 2020 för att 
förbereda sig inför internationella 
förhandlingar om ett nytt rättsligt bindande
avtal, men även för att ge medlemsstaterna 
och industrin tydliga spelregler så att de 
kan göra de investeringar som krävs på 

31. Alla sektorer i ekonomin kommer att 
behöva bidra för att minska utsläppen av 
växthusgaser, för att EU ska kunna ta sin 
del av det globala ansvaret. EU måste 
komma överens om nästa steg för sin 
klimat- och energiram efter 2020 för att 
förbereda sig inför internationella 
förhandlingar om ett nytt rättsligt bindande 
avtal, men även för att ge medlemsstaterna 
och industrin tydliga spelregler så att de 
kan göra de investeringar som krävs på 
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medellång sikt. EU behöver därför se över 
politiska alternativ för att klara de 
utsläppsminskningar som anges i 
färdplanen för ett utsläppssnålt samhälle 
för perioden efter 2020. Energifärdplanen 
för 2050 och vitboken om transporter 
måste bygga på starka politiska grunder. 
Medlemsstaterna behöver dessutom ta fram 
och genomföra långsiktiga,
kostnadseffektiva strategier för lägre 
utsläpp i syfte att nå EU-målet att minska 
utsläppen av växthusgaser med 80–95 % 
till århundradets mitt, jämfört med 1990, 
som en del av det globala åtagandet att 
hålla ökningen av medeltemperaturen 
under 2 °C. EU:s system för handel med 
utsläppsrätter kommer att fortsätta att 
vara en central del i EU:s klimatpolitik 
efter 2020.

medellång sikt. EU behöver därför se över 
politiska alternativ för att klara de 
utsläppsminskningar som anges i 
färdplanen för ett utsläppssnålt samhälle 
för perioden efter 2020. Energifärdplanen 
för 2050 och vitboken om transporter 
måste bygga på starka politiska grunder. 
Medlemsstaterna behöver dessutom ta fram 
och genomföra långsiktiga, ekonomiskt 
genomförbara strategier för lägre utsläpp i 
syfte att nå EU-målet att minska utsläppen 
av växthusgaser med 80–95 % till 
århundradets mitt, jämfört med 1990, som 
en del av det globala åtagandet att hålla 
ökningen av medeltemperaturen under 
2 °C.

Or. pt

Ändringsförslag 241
Ewald Stadler

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

31. Alla sektorer i ekonomin kommer att 
behöva bidra för att minska utsläppen av 
växthusgaser, för att EU ska kunna ta sin 
del av det globala ansvaret. EU måste 
komma överens om nästa steg för sin 
klimat- och energiram efter 2020 för att 
förbereda sig inför internationella 
förhandlingar om ett nytt rättsligt bindande 
avtal, men även för att ge medlemsstaterna 
och industrin tydliga spelregler så att de
kan göra de investeringar som krävs på 
medellång sikt. EU behöver därför se över 
politiska alternativ för att klara de 
utsläppsminskningar som anges i 
färdplanen för ett utsläppssnålt samhälle 
för perioden efter 2020. Energifärdplanen 

31. Alla sektorer i ekonomin kommer att 
behöva bidra för att minska utsläppen av 
växthusgaser, för att EU ska kunna ta sin 
del av det globala ansvaret. EU måste 
komma överens om nästa steg för sin 
klimat- och energiram efter 2020 för att 
förbereda sig inför internationella 
förhandlingar om ett nytt rättsligt bindande 
avtal, men även för att ge medlemsstaterna 
och industrin tydliga spelregler så att de 
kan göra de investeringar som krävs på 
medellång sikt. EU behöver därför se över 
politiska alternativ för att klara de 
utsläppsminskningar som anges i 
färdplanen för ett utsläppssnålt samhälle 
för perioden efter 2020. Energifärdplanen 
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för 2050 och vitboken om transporter 
måste bygga på starka politiska grunder. 
Medlemsstaterna behöver dessutom ta fram 
och genomföra långsiktiga, 
kostnadseffektiva strategier för lägre 
utsläpp i syfte att nå EU-målet att minska 
utsläppen av växthusgaser med 80–95 % 
till århundradets mitt, jämfört med 1990, 
som en del av det globala åtagandet att 
hålla ökningen av medeltemperaturen 
under 2 °C. EU:s system för handel med 
utsläppsrätter kommer att fortsätta att vara 
en central del i EU:s klimatpolitik efter 
2020.

för 2050 och vitboken om transporter 
måste bygga på starka politiska grunder. 
Medlemsstaterna behöver dessutom ta fram 
och genomföra långsiktiga, 
kostnadseffektiva strategier för lägre 
utsläpp i syfte att nå EU-målet att minska 
utsläppen av växthusgaser med 80–95 % 
till århundradets mitt, jämfört med 1990, 
som en del av det globala åtagandet att 
hålla ökningen av medeltemperaturen 
under 2 °C. I samband med detta bör det 
regelbundet kontrolleras om detta mål 
realistiskt sett fortfarande går att nå. EU:s 
system för handel med utsläppsrätter 
kommer att fortsätta att vara en central del 
i EU:s klimatpolitik efter 2020.

Or. de

Motivering

Om det ”2-gradersmål” som behandlas här inte uppnås, måste man också senarelägga de 
politiska åtgärder som inte har lyckats för att Europas ekonomiska utveckling inte ska pressas 
alltför hårt.

Ändringsförslag 242
Andrés Perelló Rodríguez

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

31. Alla sektorer i ekonomin kommer att 
behöva bidra för att minska utsläppen av 
växthusgaser, för att EU ska kunna ta sin 
del av det globala ansvaret. EU måste 
komma överens om nästa steg för sin 
klimat- och energiram efter 2020 för att 
förbereda sig inför internationella 
förhandlingar om ett nytt rättsligt bindande 
avtal, men även för att ge medlemsstaterna 
och industrin tydliga spelregler så att de 
kan göra de investeringar som krävs på 
medellång sikt. EU behöver därför se över 
politiska alternativ för att klara de 

31. Alla sektorer i ekonomin kommer att 
behöva bidra för att minska utsläppen av 
växthusgaser, för att EU ska kunna ta sin 
del av det globala ansvaret. EU måste 
komma överens om nästa steg för sin 
klimat- och energiram efter 2020 för att 
förbereda sig inför internationella 
förhandlingar om ett nytt rättsligt bindande 
avtal, men även för att ge medlemsstaterna 
och industrin tydliga spelregler så att de 
kan göra de investeringar som krävs på 
medellång sikt. EU behöver därför se över 
politiska alternativ för att klara de 
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utsläppsminskningar som anges i 
färdplanen för ett utsläppssnålt samhälle 
för perioden efter 2020. Energifärdplanen 
för 2050 och vitboken om transporter 
måste bygga på starka politiska grunder. 
Medlemsstaterna behöver dessutom ta fram 
och genomföra långsiktiga, 
kostnadseffektiva strategier för lägre 
utsläpp i syfte att nå EU-målet att minska 
utsläppen av växthusgaser med 80–95 % 
till århundradets mitt, jämfört med 1990, 
som en del av det globala åtagandet att 
hålla ökningen av medeltemperaturen 
under 2 °C. EU:s system för handel med 
utsläppsrätter kommer att fortsätta att vara 
en central del i EU:s klimatpolitik efter 
2020.

utsläppsminskningar som anges i 
färdplanen för ett utsläppssnålt samhälle 
för perioden efter 2020. Energifärdplanen 
för 2050 och vitboken om transporter 
måste bygga på starka politiska grunder. 
Medlemsstaterna behöver dessutom ta fram 
och genomföra långsiktiga, 
kostnadseffektiva strategier för lägre 
utsläpp i syfte att nå EU-målet att minska 
utsläppen av växthusgaser med 80–95 % 
till århundradets mitt, jämfört med 1990, 
som en del av det globala åtagandet att 
hålla ökningen av medeltemperaturen 
under 2 °C. EU:s system för handel med 
utsläppsrätter kommer att fortsätta att vara 
en central del i EU:s klimatpolitik efter 
2020. Strukturella åtgärder kommer att 
vidtas för att korrigera konstaterade 
brister och obalanser i systemet för 
handel med utsläppsrätter under de 
inledande kommersialiseringsfaserna.

Or. es

Ändringsförslag 243
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

33. Det kommer också att vidtas åtgärder 
för att förbättra miljöegenskaperna 
ytterligare hos varor och tjänster på EU-
marknaden under hela deras livscykel, 
genom åtgärder för att öka tillgången 
miljömässigt hållbara produkter och 
stimulera en kraftigt ökad 
konsumentefterfrågan på dessa produkter. 
Detta ska uppnås genom en avvägd 
blandning av stimulansåtgärder för 
konsumenter och företag, inklusive små 
och medelstora företag, marknadsbaserade 
styrmedel och regler för att minska 
miljöeffekterna från deras verksamhet och 
produkter. Befintlig produktlagstiftning 
som direktiven om ekodesign och 

33. Vissa av de befintliga politiska 
instrumenten för produktion och 
konsumtion har en begränsad räckvidd. 
Det krävs en ram som skickar lämpliga 
signaler till producenterna och 
konsumenterna om vikten av att främja 
resurseffektivitet och kretsloppssamhället.
Det kommer också att vidtas åtgärder för 
att förbättra miljöegenskaperna ytterligare 
hos varor och tjänster på EU-marknaden 
under hela deras livscykel, genom åtgärder 
för att öka tillgången till miljömässigt 
hållbara produkter och stimulera en kraftigt 
ökad konsumentefterfrågan på dessa 
produkter. Detta ska uppnås genom en 
avvägd blandning av stimulansåtgärder för 
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energideklaration kommer att ses över i 
syfte att förbättra produkters 
miljöprestanda och resurseffektivitet under 
hela livscykeln och därigenom säkerställa
en mer sammanhållen ram för hållbar 
produktion och konsumtion inom EU.

konsumenter och företag, inklusive små 
och medelstora företag, marknadsbaserade 
styrmedel och regler för att minska 
miljöeffekterna från deras verksamhet och 
produkter. Konsumenterna bör få exakt 
och tillförlitlig information om de 
produkter de köper, även i samband med 
miljöklagomål. Resurseffektiva 
affärsmodeller som produktservicesystem, 
inklusive leasing av produkter, bör också 
stödjas. Befintlig produktlagstiftning som 
direktiven om ekodesign och 
energideklaration kommer att ses över i 
syfte att förbättra produkters 
miljöprestanda och resurseffektivitet under 
hela livscykeln och hantera befintliga 
bestämmelser genom en mer 
sammanhållen rättslig ram för hållbar 
produktion och konsumtion inom EU. Den 
rättsliga ramen bör stödjas med 
livscykelindikatorer, och syftet bör vara 
att hantera fragmenteringen och den 
bristande räckvidden för det gällande 
regelverket för hållbar produktion och 
konsumtion samt kartlägga och fylla 
luckor i politik, incitament och 
lagstiftning med målsättningen att införa 
minimikrav för produkters 
miljöprestanda.

Or. en

Ändringsförslag 244
Margrete Auken, Jo Leinen

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

33. Det kommer också att vidtas åtgärder 
för att förbättra miljöegenskaperna 
ytterligare hos varor och tjänster på EU-
marknaden under hela deras livscykel, 
genom åtgärder för att öka tillgången 
miljömässigt hållbara produkter och 

33. Det kommer också att vidtas åtgärder 
och ställas upp mål för att förbättra 
miljöegenskaperna ytterligare hos varor 
och tjänster på EU-marknaden under hela 
deras livscykel, genom åtgärder för att öka 
tillgången till miljömässigt hållbara 
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stimulera en kraftigt ökad 
konsumentefterfrågan på dessa produkter. 
Detta ska uppnås genom en avvägd 
blandning av stimulansåtgärder för 
konsumenter och företag, inklusive små 
och medelstora företag, marknadsbaserade 
styrmedel och regler för att minska 
miljöeffekterna från deras verksamhet och 
produkter. Befintlig produktlagstiftning 
som direktiven om ekodesign och 
energideklaration kommer att ses över i 
syfte att förbättra produkters 
miljöprestanda och resurseffektivitet under 
hela livscykeln och därigenom säkerställa 
en mer sammanhållen ram för hållbar 
produktion och konsumtion inom EU.

produkter och stimulera en kraftigt ökad 
konsumentefterfrågan på dessa produkter. 
Detta ska uppnås genom en avvägd 
blandning av stimulansåtgärder för 
konsumenter och företag, inklusive små 
och medelstora företag, marknadsbaserade 
styrmedel och regler för att minska 
miljöeffekterna från deras verksamhet och 
produkter. Befintlig produktlagstiftning 
som direktiven om ekodesign och 
energideklaration kommer att ses över i 
syfte att förbättra produkters 
miljöprestanda och resurseffektivitet under 
hela livscykeln och därigenom säkerställa 
en mer sammanhållen ram för hållbar 
produktion och konsumtion inom EU samt 
övergången till ett återställande 
kretsloppssamhälle. Producenternas 
ansvarsskyldighet kommer att stärkas
genom att garantiperioderna för specifika 
produktgrupper förlängs. För att 
tillhandahålla jämförbar och tillförlitlig 
information till konsumenterna och 
slutanvändarna bör det krävas en 
standardiserad metod för märkning av 
produkter.

Or. en

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

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

34. Eftersom 80 % av alla 
produktrelaterade miljöeffekter byggs in 
under designskedet bör EU-politiken 
säkerställa att prioriterade produkter på 
EU-marknaden får en ekodesign för att 
optimera resurs- och materialeffektiviteten, 
bland annat vad gäller återvinningsbarhet, 
återvunnet material och livslängd. Kraven 
måste kunna genomföras och verkställas. 

34. Eftersom 80 % av alla 
produktrelaterade miljöeffekter byggs in 
under designskedet bör EU-politiken 
säkerställa att prioriterade produkter på 
EU-marknaden får en ekodesign för att 
optimera resurs- och materialeffektiviteten, 
bland annat vad gäller livslängd, 
reparation, återanvändningsbarhet, 
återvinningsbarhet, användning av 
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Ansträngningarna kommer att ökas på 
EU-nivå och nationell nivå för att få bort 
hinder för miljöinnovationer och frigöra 
den fulla potentialen hos EU:s 
miljöindustrier, vilket kommer att ge 
fördelar för gröna jobb och grön tillväxt.

återvunnet material och demontering. På 
lång sikt ska produkter och dess delar 
köpas från hållbara källor och utformas 
så att de är återanvändningsbara eller 
helt återvinningsbara. Kraven måste 
kunna genomföras och verkställas. 
Ansträngningarna kommer att ökas på 
EU-nivå och nationell nivå för att få bort 
hinder för miljöinnovationer, öka 
konsumentinformationen och 
medvetenheten och frigöra den fulla 
potentialen hos EU:s miljöindustrier, vilket 
kommer att ge fördelar för gröna jobb och 
grön tillväxt.

Or. en

Ändringsförslag 246
Jean-Pierre Audy

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

34. Eftersom 80 % av alla 
produktrelaterade miljöeffekter byggs in 
under designskedet bör EU-politiken 
säkerställa att prioriterade produkter på 
EU-marknaden får en ekodesign för att 
optimera resurs- och materialeffektiviteten, 
bland annat vad gäller återvinningsbarhet, 
återvunnet material och livslängd. Kraven 
måste kunna genomföras och verkställas. 
Ansträngningarna kommer att ökas på EU-
nivå och nationell nivå för att få bort 
hinder för miljöinnovationer och frigöra 
den fulla potentialen hos EU:s 
miljöindustrier, vilket kommer att ge 
fördelar för gröna jobb och grön tillväxt.

34. Eftersom 80 % av alla 
produktrelaterade miljöeffekter byggs in 
under designskedet bör EU-politiken 
säkerställa att prioriterade produkter på 
EU-marknaden är ekologiska för att 
optimera resurs- och materialeffektiviteten, 
bland annat vad gäller återvinningsbarhet, 
återvunnet material och livslängd. Kraven 
måste kunna genomföras och verkställas. 
Ansträngningarna kommer att ökas på EU-
nivå och nationell nivå för att få bort 
hinder för miljöinnovationer och frigöra 
den fulla potentialen hos EU:s 
miljöindustrier, vilket kommer att ge 
fördelar för gröna jobb och grön tillväxt.

Or. fr
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Ändringsförslag 247
Giancarlo Scottà

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

34. Eftersom 80 % av alla 
produktrelaterade miljöeffekter byggs in 
under designskedet bör EU-politiken 
säkerställa att prioriterade produkter på 
EU-marknaden får en ekodesign för att 
optimera resurs- och materialeffektiviteten, 
bland annat vad gäller återvinningsbarhet, 
återvunnet material och livslängd. Kraven 
måste kunna genomföras och verkställas. 
Ansträngningarna kommer att ökas på EU-
nivå och nationell nivå för att få bort 
hinder för miljöinnovationer och frigöra 
den fulla potentialen hos EU:s 
miljöindustrier, vilket kommer att ge 
fördelar för gröna jobb och grön tillväxt.

34. Eftersom 80 % av alla 
produktrelaterade miljöeffekter byggs in 
under designskedet bör EU-politiken 
fungera som en sporre för att prioriterade 
produkter på EU-marknaden får en 
ekodesign för att optimera resurs- och 
materialeffektiviteten, bland annat vad 
gäller återvinningsbarhet, återvunnet 
material och livslängd. Kraven måste 
kunna genomföras och verkställas. 
Ansträngningarna kommer att ökas på EU-
nivå och nationell nivå för att få bort 
hinder för miljöinnovationer och frigöra 
den fulla potentialen hos EU:s 
miljöindustrier, vilket kommer att ge 
fördelar för gröna jobb och grön tillväxt.

Or. it

Ändringsförslag 248
Ewald Stadler

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

34. Eftersom 80 % av alla 
produktrelaterade miljöeffekter byggs in 
under designskedet bör EU-politiken 
säkerställa att prioriterade produkter på 
EU-marknaden får en ekodesign för att 
optimera resurs- och materialeffektiviteten, 
bland annat vad gäller återvinningsbarhet, 
återvunnet material och livslängd. Kraven 
måste kunna genomföras och verkställas. 
Ansträngningarna kommer att ökas på EU-
nivå och nationell nivå för att få bort 

34. Eftersom 80 % av alla 
produktrelaterade miljöeffekter byggs in 
under designskedet bör EU-politiken 
säkerställa att prioriterade produkter på 
EU-marknaden får en ekodesign för att 
optimera resurs- och materialeffektiviteten, 
bland annat vad gäller återvinningsbarhet, 
återvunnet material och livslängd. Kraven 
måste kunna genomföras och verkställas. 
Ansträngningarna kommer att ökas på EU-
nivå och nationell nivå för att få bort 
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hinder för miljöinnovationer och frigöra 
den fulla potentialen hos EU:s 
miljöindustrier, vilket kommer att ge 
fördelar för gröna jobb och grön tillväxt.

hinder för miljöinnovationer och frigöra 
den fulla potentialen hos EU:s 
miljöindustrier, vilket kommer att ge 
fördelar för gröna jobb och grön tillväxt. 
Sådana åtgärder får under inga 
omständigheter leda till att produkter 
förbjuds.

Or. de

Motivering

Förbudet mot glödlampor var något som många konsumenter hade svårt att förstå. Det är 
bättre att ge stöd eller subventioner till miljövänliga produkter som utgör ett alternativ till 
miljönegativa produkter än att bara införa förbud.

Ändringsförslag 249
Ewald Stadler

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 35

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

35. I syfte att upprätta en handlingsram för 
att förbättra andra 
resurseffektivitetsaspekter än 
växthusgasutsläpp och energi, kommer det 
att fastställas mål för att minska 
konsumtionens totala miljöpåverkan, 
särskilt inom för livsmedels-, bostads- och 
transportsektorerna. Dessa sektorer står 
tillsammans med industrin för en 
betydande del av konsumtionens 
miljöpåverkan. I rapporten från Rio+20 
erkändes att det fanns ett behov av att 
kraftigt minska svinn och slöseri efter 
skörd och under hela leveranskedjan för 
livsmedel.

Or. de

Motivering

Även industrin förbrukar energi och orsakar konsumtionsrelaterad miljöpåverkan. Det 
förefaller nödvändigt att klargöra detta eftersom konsumentbegreppet inte är enhetligt inom 
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EU.

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

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 35

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

35. I syfte att upprätta en handlingsram för 
att förbättra andra 
resurseffektivitetsaspekter än 
växthusgasutsläpp och energi, kommer det 
att fastställas mål för att minska 
konsumtionens totala miljöpåverkan, 
särskilt inom för livsmedels-, bostads- och 
transportsektorerna. Sammantaget svarar 
de för nära 80 % av konsumtionens 
miljöpåverkan. I rapporten från Rio+20 
erkändes att det fanns ett behov av att 
kraftigt minska svinn och slöseri efter 
skörd och under hela leveranskedjan för 
livsmedel. Kommissionen bör därför 
lägga fram en omfattande strategi för att 
bekämpa onödigt livsmedelsavfall och 
aktivt stödja medlemsstaterna i deras 
arbete för att förhindra att det genereras 
alltför mycket avfall.

Or. de

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

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 35

Kommissionens förslag Ändringsförslag

35. I syfte att upprätta en handlingsram för 
att förbättra andra 
resurseffektivitetsaspekter än 
växthusgasutsläpp och energi, kommer det 

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

mätningar och mål för markfotavtrycket, 
vattenfotavtrycket, materialfotavtrycket 
och koldioxidfotavtrycket antas till 2015. 
Åtminstone en av dessa indikatorer bör 
ingå i den europeiska planeringsterminen 
till 2015. Dessutom kommer det att 
fastställas mål för att minska 
konsumtionens totala miljöpåverkan, 
särskilt inom för livsmedels-, bostads- och 
transportsektorerna. Sammantaget svarar 
de för nära 80 % av konsumtionens 
miljöpåverkan. I rapporten från Rio+20 
erkändes att det fanns ett behov av att 
kraftigt minska svinn och slöseri efter 
skörd och under hela leveranskedjan för 
livsmedel.

Or. en

Ändringsförslag 252
Dan Jørgensen

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 35a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

35a. Användning av grödor för mänsklig 
konsumtion som foder till 
livsmedelsproducerande djur är inte 
resurseffektivt eftersom en stor del av 
livsmedelsvärdet går förlorat under 
omvandlingen från växt- till djurämnen. 
Detta är resursslöseri, både när det gäller 
grödorna i sig och den mark, det vatten 
och den energi som används för att odla 
dem.

Or. en

Ändringsförslag 253
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy
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Förslag till beslut
Bilaga – punkt 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

36. Utöver de obligatoriska kraven på 
miljöanpassad offentlig upphandling för 
vissa produktkategorier har de flesta 
medlemsstater antagit frivilliga 
handlingsplaner och många har satt upp 
mål för specifika produktgrupper. Det finns 
dock betydande utrymme för alla 
förvaltningsnivåer att genom sina 
inköpsbeslut ytterligare minska 
miljöpåverkan. Medlemsstaterna och 
regionerna bör vidta ytterligare åtgärder för 
att nå målet att tillämpa miljöanpassad 
offentlig upphandling i minst 50 % av de 
offentliga upphandlingarna. Kommissionen 
kommer att överväga möjligheten att 
införa ytterligare sektorsspecifik 
lagstiftning med obligatoriska regler för 
miljöanpassad offentlig upphandling för 
fler produktkategorier.

36. Utöver de obligatoriska kraven på 
miljöanpassad offentlig upphandling för 
vissa produktkategorier har de flesta 
medlemsstater antagit frivilliga 
handlingsplaner och många har satt upp 
mål för specifika produktgrupper. Det finns 
dock betydande utrymme för alla 
förvaltningsnivåer att genom sina 
inköpsbeslut ytterligare minska 
miljöpåverkan. Medlemsstaterna och 
regionerna bör vidta ytterligare åtgärder för 
att nå målet att tillämpa miljöanpassad 
offentlig upphandling i minst 50 % av de 
offentliga upphandlingarna. Kommissionen 
kommer att föreslå ytterligare 
sektorsspecifik lagstiftning med 
obligatoriska regler för miljöanpassad 
offentlig upphandling för fler 
produktkategorier.

Or. en

Ändringsförslag 254
João Ferreira

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

36. Utöver de obligatoriska kraven på 
miljöanpassad offentlig upphandling för 
vissa produktkategorier har de flesta 
medlemsstater antagit frivilliga 
handlingsplaner och många har satt upp 
mål för specifika produktgrupper. Det finns 
dock betydande utrymme för alla 
förvaltningsnivåer att genom sina 
inköpsbeslut ytterligare minska 
miljöpåverkan. Medlemsstaterna och 
regionerna bör vidta ytterligare åtgärder för 

36. Utöver de obligatoriska kraven på 
miljöanpassad offentlig upphandling för 
vissa produktkategorier har de flesta 
medlemsstater antagit frivilliga 
handlingsplaner och många har satt upp 
mål för specifika produktgrupper. Det finns 
dock betydande utrymme för alla 
förvaltningsnivåer att genom sina 
inköpsbeslut ytterligare minska 
miljöpåverkan. Medlemsstaterna och 
regionerna bör vidta ytterligare åtgärder för 
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att nå målet att tillämpa miljöanpassad 
offentlig upphandling i minst 50 % av de 
offentliga upphandlingarna. Kommissionen 
kommer att överväga möjligheten att införa
ytterligare sektorsspecifik lagstiftning med 
obligatoriska regler för miljöanpassad 
offentlig upphandling för fler 
produktkategorier.

att nå målet att tillämpa miljöanpassad 
offentlig upphandling i minst 50 % av de 
offentliga upphandlingarna. Kommissionen 
kommer att överväga möjligheten att införa
sektorsspecifika bestämmelser för att 
främja miljöanpassad offentlig 
upphandling för fler produktkategorier.

Or. pt

Ändringsförslag 255
Dan Jørgensen

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

36. Utöver de obligatoriska kraven på 
miljöanpassad offentlig upphandling för 
vissa produktkategorier har de flesta 
medlemsstater antagit frivilliga 
handlingsplaner och många har satt upp 
mål för specifika produktgrupper. Det finns 
dock betydande utrymme för alla 
förvaltningsnivåer att genom sina 
inköpsbeslut ytterligare minska 
miljöpåverkan. Medlemsstaterna och 
regionerna bör vidta ytterligare åtgärder för 
att nå målet att tillämpa miljöanpassad 
offentlig upphandling i minst 50 % av de 
offentliga upphandlingarna. Kommissionen 
kommer att överväga möjligheten att införa 
ytterligare sektorsspecifik lagstiftning med 
obligatoriska regler för miljöanpassad 
offentlig upphandling för fler 
produktkategorier.

36. Utöver de obligatoriska kraven på 
miljöanpassad offentlig upphandling för 
vissa produktkategorier har de flesta 
medlemsstater antagit frivilliga 
handlingsplaner och många har satt upp 
mål för specifika produktgrupper. Det finns 
dock betydande utrymme för alla 
förvaltningsnivåer att genom sina 
inköpsbeslut ytterligare minska 
miljöpåverkan. Medlemsstaterna och 
regionerna bör vidta ytterligare åtgärder för 
att nå målet att tillämpa miljöanpassad 
offentlig upphandling i minst 50 % av de 
offentliga upphandlingarna. Kommissionen 
kommer att överväga möjligheten att införa 
ytterligare sektorsspecifik lagstiftning med 
obligatoriska regler för miljöanpassad 
offentlig upphandling för fler 
produktkategorier, inklusive livsmedel.

Or. en

Ändringsförslag 256
Anna Rosbach
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Förslag till beslut
Bilaga – punkt 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

36. Utöver de obligatoriska kraven på 
miljöanpassad offentlig upphandling för 
vissa produktkategorier har de flesta 
medlemsstater antagit frivilliga 
handlingsplaner och många har satt upp 
mål för specifika produktgrupper. Det finns 
dock betydande utrymme för alla 
förvaltningsnivåer att genom sina 
inköpsbeslut ytterligare minska 
miljöpåverkan. Medlemsstaterna och 
regionerna bör vidta ytterligare åtgärder för 
att nå målet att tillämpa miljöanpassad 
offentlig upphandling i minst 50 % av de 
offentliga upphandlingarna. Kommissionen 
kommer att överväga möjligheten att införa 
ytterligare sektorsspecifik lagstiftning med 
obligatoriska regler för miljöanpassad 
offentlig upphandling för fler 
produktkategorier.

36. Utöver de obligatoriska kraven på 
miljöanpassad offentlig upphandling för 
vissa produktkategorier har de flesta 
medlemsstater antagit frivilliga 
handlingsplaner och många har satt upp 
mål för specifika produktgrupper. Det finns 
dock betydande utrymme för alla 
förvaltningsnivåer att genom sina 
inköpsbeslut ytterligare minska 
miljöpåverkan. Medlemsstaterna och 
regionerna bör vidta ytterligare åtgärder för 
att nå målet att tillämpa miljöanpassad 
offentlig upphandling inom unionen i 
minst 50 % av de offentliga 
upphandlingarna. Kommissionen kommer 
att överväga möjligheten att införa 
ytterligare sektorsspecifik lagstiftning med 
obligatoriska regler för miljöanpassad 
offentlig upphandling för fler 
produktkategorier.

Or. en

Ändringsförslag 257
João Ferreira

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

37. Det finns också ett stort utrymme för 
att förbättra avfallshanteringen inom EU 
för att bättre ta till vara resurser, öppna nya 
marknader, skapa nya arbetstillfällen och 
minska beroendet av importerade råvaror, 
samtidigt som man minskar miljöpåverkan. 
Varje år produceras 2,7 miljarder ton avfall 
inom EU, varav 98 miljoner ton är farligt 
avfall. I genomsnitt återanvänds eller 
återvinns bara 40 % av det fasta avfallet. 

37. Det finns också ett stort utrymme för 
att förbättra den offentliga
avfallshanteringen inom EU för att bättre ta 
till vara resurser, skapa nya arbetstillfällen 
och minska beroendet av importerade 
råvaror, samtidigt som man minskar 
miljöpåverkan. Varje år produceras 2,7 
miljarder ton avfall inom EU, varav 98 
miljoner ton är farligt avfall. I genomsnitt 
återanvänds eller återvinns bara 40 % av 
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Resten går till deponi eller förbränning. I 
vissa medlemsstater återvinns över 70 % 
av avfallet, vilket visar hur avfall skulle 
kunna vara en av EU:s viktigaste resurser. 
Trots det deponeras över 75 % av det 
kommunala avfallet i många 
medlemsstater.

det fasta avfallet. Resten går till deponi 
eller förbränning. I vissa medlemsstater 
återvinns över 70 % av avfallet, vilket visar 
hur avfall skulle kunna vara en sekundär 
resurskälla för EU och ersätta eller 
komplettera den första utvinningen. Trots 
det deponeras över 75 % av det 
kommunala avfallet i många 
medlemsstater.

Or. pt

Ändringsförslag 258
Gilles Pargneaux

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

37. Det finns också ett stort utrymme för 
att förbättra avfallshanteringen inom EU 
för att bättre ta till vara resurser, öppna nya 
marknader, skapa nya arbetstillfällen och 
minska beroendet av importerade råvaror, 
samtidigt som man minskar miljöpåverkan. 
Varje år produceras 2,7 miljarder ton avfall 
inom EU, varav 98 miljoner ton är farligt 
avfall. I genomsnitt återanvänds eller 
återvinns bara 40 % av det fasta avfallet. 
Resten går till deponi eller förbränning. I 
vissa medlemsstater återvinns över 70 % 
av avfallet, vilket visar hur avfall skulle 
kunna vara en av EU:s viktigaste resurser. 
Trots det deponeras över 75 % av det 
kommunala avfallet i många 
medlemsstater.

37. Det finns också ett stort utrymme för 
att förbättra avfallshanteringen inom EU 
för att bättre ta till vara resurser, öppna nya 
marknader, skapa nya arbetstillfällen och 
minska beroendet av importerade råvaror, 
samtidigt som man minskar miljöpåverkan. 
Varje år produceras 2,7 miljarder ton avfall 
inom EU, varav 98 miljoner ton är farligt 
avfall. I genomsnitt återanvänds eller 
återvinns bara 40 % av det fasta avfallet.
Det finns ingen tillförlitlig statistik över 
flytande avfall, men återvinningsgraden 
är med all säkerhet mycket begränsad. 
Resten går till deponi eller förbränning. I 
vissa medlemsstater återvinns över 70 % 
av avfallet, vilket visar hur avfall skulle 
kunna vara en av EU:s viktigaste resurser. 
Trots det deponeras över 75 % av det 
kommunala avfallet i många 
medlemsstater.

Or. fr
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Ändringsförslag 259
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

37. Det finns också ett stort utrymme för 
att förbättra avfallshanteringen inom EU 
för att bättre ta till vara resurser, öppna nya 
marknader, skapa nya arbetstillfällen och 
minska beroendet av importerade råvaror, 
samtidigt som man minskar miljöpåverkan. 
Varje år produceras 2,7 miljarder ton avfall 
inom EU, varav 98 miljoner ton är farligt 
avfall. I genomsnitt återanvänds eller 
återvinns bara 40 % av det fasta avfallet. 
Resten går till deponi eller förbränning. I 
vissa medlemsstater återvinns över 70 % 
av avfallet, vilket visar hur avfall skulle 
kunna vara en av EU:s viktigaste resurser. 
Trots det deponeras över 75 % av det 
kommunala avfallet i många 
medlemsstater.

37. Det finns också ett stort utrymme för 
att förbättra avfallshanteringen inom EU 
för att bättre ta till vara resurser, öppna nya 
marknader, skapa nya arbetstillfällen och 
minska beroendet av importerade råvaror, 
samtidigt som man minskar miljöpåverkan. 
Varje år produceras 2,7 miljarder ton avfall 
inom EU, varav 98 miljoner ton är farligt 
avfall. I genomsnitt är bara 40 % av det 
fasta avfallet förberett för användning 
eller återvinns. Resten går till deponi eller 
förbränning. I vissa medlemsstater 
återvinns över 70 % av det kommunala
avfallet, vilket visar hur avfall skulle kunna 
vara en av EU:s viktigaste resurser. Trots 
det deponeras över 75 % av det 
kommunala avfallet i många 
medlemsstater.

Or. en

Ändringsförslag 260
Matthias Groote

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

37. Det finns också ett stort utrymme för 
att förbättra avfallshanteringen inom EU 
för att bättre ta till vara resurser, öppna nya 
marknader, skapa nya arbetstillfällen och 
minska beroendet av importerade råvaror, 
samtidigt som man minskar miljöpåverkan. 
Varje år produceras 2,7 miljarder ton avfall 
inom EU, varav 98 miljoner ton är farligt 

37. Det finns också ett stort utrymme för 
att förbättra avfallshanteringen inom EU 
för att bättre ta till vara resurser, öppna nya 
marknader, skapa nya arbetstillfällen och 
minska beroendet av importerade råvaror, 
samtidigt som man minskar miljöpåverkan. 
Varje år produceras 2,7 miljarder ton avfall 
inom EU, varav 98 miljoner ton är farligt 
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avfall. I genomsnitt återanvänds eller 
återvinns bara 40 % av det fasta avfallet. 
Resten går till deponi eller förbränning. I 
vissa medlemsstater återvinns över 70 % 
av avfallet, vilket visar hur avfall skulle 
kunna vara en av EU:s viktigaste resurser. 
Trots det deponeras över 75 % av det 
kommunala avfallet i många 
medlemsstater.

avfall. I genomsnitt återanvänds eller 
återvinns bara 40 % av det fasta avfallet. 
Resten går till deponi eller förbränning.
Enligt avfallshierarkin får förbränning 
och avfallsdeponering endast utgöra de 
sista tänkbara lösningarna för 
avfallshantering. Förebyggande, 
återanvändning och återvinning av avfall 
måste alltid prioriteras. I vissa 
medlemsstater återvinns över 70 % av 
avfallet, vilket visar hur avfall skulle kunna 
vara en av EU:s viktigaste resurser. Trots 
det deponeras över 75 % av det 
kommunala avfallet i många 
medlemsstater.

Or. de

Ändringsförslag 261
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

37. Det finns också ett stort utrymme för 
att förbättra avfallshanteringen inom EU 
för att bättre ta till vara resurser, öppna nya 
marknader, skapa nya arbetstillfällen och 
minska beroendet av importerade råvaror, 
samtidigt som man minskar miljöpåverkan. 
Varje år produceras 2,7 miljarder ton avfall 
inom EU, varav 98 miljoner ton är farligt 
avfall. I genomsnitt återanvänds eller 
återvinns bara 40 % av det fasta avfallet. 
Resten går till deponi eller förbränning. I 
vissa medlemsstater återvinns över 70 % 
av avfallet, vilket visar hur avfall skulle 
kunna vara en av EU:s viktigaste resurser. 
Trots det deponeras över 75 % av det 
kommunala avfallet i många 
medlemsstater.

37. Det finns också ett stort utrymme för 
att förbättra avfallshanteringen inom EU 
för att bättre ta till vara resurser och 
sekundära råvaror, öppna nya marknader, 
skapa nya arbetstillfällen och minska 
beroendet av importerade råvaror, 
samtidigt som man minskar miljöpåverkan. 
Varje år produceras 2,7 miljarder ton avfall 
inom EU, varav 98 miljoner ton är farligt 
avfall. I genomsnitt återanvänds eller 
återvinns bara 40 % av det fasta avfallet. 
Resten går till deponi eller förbränning. I 
vissa medlemsstater återvinns över 70 % 
av avfallet, vilket visar hur avfall skulle 
kunna vara en av EU:s viktigaste resurser. 
Trots det deponeras över 75 % av det 
kommunala avfallet i många 
medlemsstater.

Or. en
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Ändringsförslag 262
Kārlis Šadurskis

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

38. Att omvandla avfall till en resurs, enligt 
uppmaningen i färdplanen för 
resurseffektivitet, förutsätter att EU:s 
avfallslagstiftning genomförs fullt ut i hela 
EU, och att avfallshierarkin tillämpas strikt 
och omfattar olika typer av avfall. Det 
krävs ytterligare ansträngningar för att 
minska avfallsproduktionen per person i 
absoluta tal, begränsa energiåtervinning 
till material som inte kan 
materialåtervinnas, gradvis fasa ut 
deponering, se till att återvinningen håller 
hög kvalitet och utveckla marknader för 
återvunna råvaror. Farligt avfall måste 
hanteras så att de negativa effekterna på 
människors hälsa och miljön minimeras, 
enligt överenskommelsen vid Rio+20. För 
att uppnå detta bör marknadsbaserade 
styrmedel inriktade på att förebygga, 
återvinna och återanvända tillämpas 
mycket mer systematiskt i hela EU. 
Hinder för återvinning på EU:s inre 
marknad bör tas bort och befintliga mål 
för förebyggande, återanvändning, 
återvinning och bortstyrning från 
deponering ses över för att skapa ett 
kretsloppssamhälle, där resurser används 
i flera steg och restavfallet minskas till 
nära noll.

38. Att omvandla avfall till en resurs, enligt 
uppmaningen i färdplanen för 
resurseffektivitet, förutsätter att EU:s 
avfallslagstiftning genomförs fullt ut i hela 
EU, och att avfallshierarkin tillämpas strikt 
och omfattar olika typer av avfall. Det 
krävs ytterligare ansträngningar, även när 
det gäller förebyggande av avfall, för att 
minska avfallsproduktionen, genomföra 
den planering som krävs för att utveckla 
nödvändig infrastruktur för återvinning 
och återanvändning, se till att 
återvinningen håller hög kvalitet och 
utveckla marknader för återvunna råvaror.

Or. en

Ändringsförslag 263
Karl-Heinz Florenz
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Förslag till beslut
Bilaga – punkt 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

38. Att omvandla avfall till en resurs, enligt 
uppmaningen i färdplanen för 
resurseffektivitet, förutsätter att EU:s 
avfallslagstiftning genomförs fullt ut i hela 
EU, och att avfallshierarkin tillämpas strikt 
och omfattar olika typer av avfall. Det 
krävs ytterligare ansträngningar för att 
minska avfallsproduktionen per person i 
absoluta tal, begränsa energiåtervinning 
till material som inte kan 
materialåtervinnas, gradvis fasa ut 
deponering, se till att återvinningen håller 
hög kvalitet och utveckla marknader för 
återvunna råvaror. Farligt avfall måste 
hanteras så att de negativa effekterna på 
människors hälsa och miljön minimeras, 
enligt överenskommelsen vid Rio+20. För 
att uppnå detta bör marknadsbaserade 
styrmedel inriktade på att förebygga, 
återvinna och återanvända tillämpas 
mycket mer systematiskt i hela EU. Hinder 
för återvinning på EU:s inre marknad bör 
tas bort och befintliga mål för 
förebyggande, återanvändning, återvinning 
och bortstyrning från deponering ses över 
för att skapa ett kretsloppssamhälle, där 
resurser används i flera steg och 
restavfallet minskas till nära noll.

38. Att omvandla avfall till en resurs, enligt 
uppmaningen i färdplanen för 
resurseffektivitet, förutsätter att EU:s 
avfallslagstiftning genomförs fullt ut i hela 
EU, och att avfallshierarkin tillämpas strikt 
och omfattar olika typer av avfall. Det 
krävs ytterligare ansträngningar för att 
begränsa energiåtervinning till material 
som inte kan materialåtervinnas eller
komposteras, gradvis fasa ut deponering, 
se till att återvinningen håller hög kvalitet 
och utveckla marknader för återvunna 
råvaror. Farligt avfall måste hanteras så att 
de negativa effekterna på människors hälsa 
och miljön minimeras, enligt 
överenskommelsen vid Rio+20. För att 
uppnå detta bör marknadsbaserade 
styrmedel som motsvarar avfallshierarkin 
i fem nivåer tillämpas mycket mer 
systematiskt i hela EU. Hinder för 
återvinning på EU:s inre marknad bör tas 
bort och befintliga mål för förebyggande, 
återanvändning, återvinning och för 
tidsplanen för bortstyrning från 
deponering ses över för att skapa ett 
kretsloppssamhälle, där resurser används i 
flera steg och restavfallet minskas till nära 
noll.

Or. de

Ändringsförslag 264
Giancarlo Scottà

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

38. Att omvandla avfall till en resurs, enligt 
uppmaningen i färdplanen för 

38. Att omvandla avfall till en resurs, enligt 
uppmaningen i färdplanen för 
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resurseffektivitet, förutsätter att EU:s 
avfallslagstiftning genomförs fullt ut i hela 
EU, och att avfallshierarkin tillämpas strikt 
och omfattar olika typer av avfall. Det 
krävs ytterligare ansträngningar för att 
minska avfallsproduktionen per person i 
absoluta tal, begränsa energiåtervinning 
till material som inte kan 
materialåtervinnas, gradvis fasa ut 
deponering, se till att återvinningen håller 
hög kvalitet och utveckla marknader för 
återvunna råvaror. Farligt avfall måste 
hanteras så att de negativa effekterna på 
människors hälsa och miljön minimeras, 
enligt överenskommelsen vid Rio+20. För 
att uppnå detta bör marknadsbaserade 
styrmedel inriktade på att förebygga, 
återvinna och återanvända tillämpas 
mycket mer systematiskt i hela EU. Hinder 
för återvinning på EU:s inre marknad bör 
tas bort och befintliga mål för 
förebyggande, återanvändning, återvinning 
och bortstyrning från deponering ses över 
för att skapa ett kretsloppssamhälle, där 
resurser används i flera steg och 
restavfallet minskas till nära noll.

resurseffektivitet, förutsätter att EU:s 
avfallslagstiftning genomförs fullt ut i hela 
EU, och att avfallshierarkin tillämpas strikt 
och omfattar olika typer av avfall. Det 
krävs ytterligare ansträngningar för att 
minska den nationella avfallsproduktionen 
jämfört med BNP, se till att återvinningen 
håller hög kvalitet och utveckla marknader 
för återvunna råvaror. Farligt avfall måste 
hanteras så att de negativa effekterna på 
människors hälsa och miljön minimeras, 
enligt överenskommelsen vid Rio+20. För 
att uppnå detta bör marknadsbaserade 
styrmedel inriktade på att förebygga, 
återvinna och återanvända tillämpas 
mycket mer systematiskt i hela EU. Hinder 
för återvinning på EU:s inre marknad bör 
tas bort och befintliga mål för 
förebyggande, återanvändning, återvinning 
och bortstyrning från deponering ses över 
för att skapa ett kretsloppssamhälle, där 
resurser används i flera steg och 
restavfallet minskas till nära noll.

Or. it

Motivering

Det är ett orealistiskt mål att helt sluta med deponering till 2020.

Ändringsförslag 265
João Ferreira, Sabine Wils

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

38. Att omvandla avfall till en resurs, enligt 
uppmaningen i färdplanen för 
resurseffektivitet, förutsätter att EU:s 
avfallslagstiftning genomförs fullt ut i hela 
EU, och att avfallshierarkin tillämpas strikt 

38. Att omvandla avfall till en resurs, enligt 
uppmaningen i färdplanen för 
resurseffektivitet, förutsätter att EU:s 
avfallslagstiftning genomförs fullt ut i hela 
EU, och att avfallshierarkin tillämpas strikt 
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och omfattar olika typer av avfall. Det 
krävs ytterligare ansträngningar för att 
minska avfallsproduktionen per person i 
absoluta tal, begränsa energiåtervinning till 
material som inte kan materialåtervinnas, 
gradvis fasa ut deponering, se till att 
återvinningen håller hög kvalitet och 
utveckla marknader för återvunna råvaror.
Farligt avfall måste hanteras så att de 
negativa effekterna på människors hälsa 
och miljön minimeras, enligt 
överenskommelsen vid Rio+20. För att 
uppnå detta bör marknadsbaserade 
styrmedel inriktade på att förebygga, 
återvinna och återanvända tillämpas 
mycket mer systematiskt i hela EU. Hinder 
för återvinning på EU:s inre marknad bör 
tas bort och befintliga mål för 
förebyggande, återanvändning, återvinning 
och bortstyrning från deponering ses över 
för att skapa ett kretsloppssamhälle, där 
resurser används i flera steg och 
restavfallet minskas till nära noll.

och omfattar olika typer av avfall. Det 
krävs ytterligare ansträngningar för att 
minska avfallsproduktionen per person i 
absoluta tal, begränsa energiåtervinning till 
material som inte kan materialåtervinnas, 
gradvis fasa ut deponering, se till att 
återvinningen håller hög kvalitet och 
utveckla marknader för återvunna råvaror.
Farligt avfall måste hanteras så att de 
negativa effekterna på människors hälsa 
och miljön minimeras, enligt 
överenskommelsen vid Rio+20. För att 
uppnå detta bör rättsliga och ekonomiska 
incitament inriktade på att förebygga, 
återvinna och återanvända tillämpas 
mycket mer systematiskt i hela EU. 
Befintliga mål för förebyggande, 
återanvändning, återvinning och 
bortstyrning från deponering bör ses över 
för att skapa ett kretsloppssamhälle, där 
resurser används i flera steg och 
restavfallet minskas till nära noll.

Or. pt

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

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

38. Att omvandla avfall till en resurs, enligt 
uppmaningen i färdplanen för 
resurseffektivitet, förutsätter att EU:s 
avfallslagstiftning genomförs fullt ut i hela 
EU, och att avfallshierarkin tillämpas strikt 
och omfattar olika typer av avfall. Det 
krävs ytterligare ansträngningar för att 
minska avfallsproduktionen per person i 
absoluta tal, begränsa energiåtervinning till 
material som inte kan materialåtervinnas, 
gradvis fasa ut deponering, se till att 
återvinningen håller hög kvalitet och 

38. Att omvandla avfall till en resurs 
genom att nå målet för restavfall nära 
noll tills år 2020, enligt uppmaningen i 
färdplanen för resurseffektivitet, förutsätter 
att EU:s avfallslagstiftning genomförs fullt 
ut och stärks i hela EU, och att 
avfallshierarkin tillämpas strikt och 
omfattar olika typer av avfall. Det krävs 
ytterligare ansträngningar, inklusive 
förebyggande (t.ex. minskning av 
livsmedelsavfall) för att uppnå en 
betydande minskning av avfallsmängden 
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utveckla marknader för återvunna råvaror. 
Farligt avfall måste hanteras så att de 
negativa effekterna på människors hälsa 
och miljön minimeras, enligt 
överenskommelsen vid Rio+20. För att 
uppnå detta bör marknadsbaserade 
styrmedel inriktade på att förebygga, 
återvinna och återanvända tillämpas 
mycket mer systematiskt i hela EU. Hinder 
för återvinning på EU:s inre marknad bör 
tas bort och befintliga mål för 
förebyggande, återanvändning, återvinning 
och bortstyrning från deponering ses över 
för att skapa ett kretsloppssamhälle, där 
resurser används i flera steg och 
restavfallet minskas till nära noll.

per person och per år i absoluta tal, 
begränsa energiåtervinning till material 
som inte kan materialåtervinnas och inte 
kan komposteras, gradvis fasa ut 
deponering, förutom för visst farligt avfall 
där deponering är den säkraste 
bortskaffningsmetoden, främja 
återanvändning, se till att återvinningen 
håller hög kvalitet, garantera giftfria 
materialcykler och utveckla marknader för 
återvunna råvaror. Farligt avfall måste 
hanteras så att de negativa effekterna på 
människors hälsa och miljön minimeras, 
enligt överenskommelsen vid Rio+20. För 
att uppnå detta bör marknadsbaserade 
styrmedel inriktade på att förebygga, 
återvinna och återanvända tillämpas 
mycket mer systematiskt i hela EU. Därför 
bör inte mer offentliga medel för 
deponiinfrastrukturer anslås i nästa 
fleråriga budgetram. Hinder för 
återvinning på EU:s inre marknad bör tas 
bort och befintliga mål för förebyggande, 
återanvändning, återvinning och 
bortstyrning från deponering ses över för 
att skapa ett kretsloppssamhälle, där 
resurser används i flera steg och 
restavfallet minskas till nära noll.

Or. en

Ändringsförslag 267
Gilles Pargneaux

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

38. Att omvandla avfall till en resurs, enligt 
uppmaningen i färdplanen för 
resurseffektivitet, förutsätter att EU:s 
avfallslagstiftning genomförs fullt ut i hela 
EU, och att avfallshierarkin tillämpas strikt 
och omfattar olika typer av avfall. Det 
krävs ytterligare ansträngningar för att 

38. Att omvandla avfall till en resurs, enligt 
uppmaningen i färdplanen för 
resurseffektivitet, förutsätter att EU:s 
avfallslagstiftning genomförs fullt ut i hela 
EU, och att avfallshierarkin tillämpas strikt 
och omfattar olika typer av avfall. När det 
gäller flytande avfall bör prioritet ges åt 
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minska avfallsproduktionen per person i 
absoluta tal, begränsa energiåtervinning till 
material som inte kan materialåtervinnas, 
gradvis fasa ut deponering, se till att 
återvinningen håller hög kvalitet och 
utveckla marknader för återvunna råvaror. 
Farligt avfall måste hanteras så att de 
negativa effekterna på människors hälsa 
och miljön minimeras, enligt 
överenskommelsen vid Rio+20. För att 
uppnå detta bör marknadsbaserade 
styrmedel inriktade på att förebygga, 
återvinna och återanvända tillämpas 
mycket mer systematiskt i hela EU. Hinder 
för återvinning på EU:s inre marknad bör 
tas bort och befintliga mål för 
förebyggande, återanvändning, återvinning 
och bortstyrning från deponering ses över 
för att skapa ett kretsloppssamhälle, där 
resurser används i flera steg och 
restavfallet minskas till nära noll.

att samla upp använda fetter vid källan, 
innan de hamnar i avloppsnätet. Det krävs 
ytterligare ansträngningar för att minska 
avfallsproduktionen per person i absoluta 
tal, begränsa energiåtervinning till material 
som inte kan materialåtervinnas, gradvis 
fasa ut deponering, se till att återvinningen 
håller hög kvalitet och utveckla marknader 
för återvunna råvaror. Farligt avfall måste 
hanteras så att de negativa effekterna på 
människors hälsa och miljön minimeras, 
enligt överenskommelsen vid Rio+20. För 
att uppnå detta bör marknadsbaserade 
styrmedel inriktade på att förebygga, 
återvinna och återanvända tillämpas 
mycket mer systematiskt i hela EU. Hinder 
för återvinning på EU:s inre marknad bör 
tas bort och befintliga mål för 
förebyggande, återanvändning, återvinning 
och bortstyrning från deponering ses över 
för att skapa ett kretsloppssamhälle, där 
resurser används i flera steg och 
restavfallet minskas till nära noll.

Or. fr

Ändringsförslag 268
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

38. Att omvandla avfall till en resurs, enligt 
uppmaningen i färdplanen för 
resurseffektivitet, förutsätter att EU:s 
avfallslagstiftning genomförs fullt ut i hela 
EU, och att avfallshierarkin tillämpas strikt 
och omfattar olika typer av avfall. Det 
krävs ytterligare ansträngningar för att 
minska avfallsproduktionen per person i 
absoluta tal, begränsa energiåtervinning till 
material som inte kan materialåtervinnas, 
gradvis fasa ut deponering, se till att 
återvinningen håller hög kvalitet och 

38. Att omvandla avfall till en resurs, enligt 
uppmaningen i färdplanen för 
resurseffektivitet, förutsätter att EU:s 
avfallslagstiftning genomförs fullt ut i hela 
EU, och att avfallshierarkin tillämpas strikt 
med ett livscykeltänkande när det gäller 
de sammanlagda effekterna av produktion 
och hantering av avfall och omfattar olika 
typer av avfall. Det krävs ytterligare 
ansträngningar för att minska 
avfallsproduktionen per person i absoluta 
tal, begränsa energiåtervinning till material 
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utveckla marknader för återvunna råvaror. 
Farligt avfall måste hanteras så att de 
negativa effekterna på människors hälsa 
och miljön minimeras, enligt 
överenskommelsen vid Rio+20. För att 
uppnå detta bör marknadsbaserade 
styrmedel inriktade på att förebygga, 
återvinna och återanvända tillämpas 
mycket mer systematiskt i hela EU. Hinder 
för återvinning på EU:s inre marknad bör 
tas bort och befintliga mål för 
förebyggande, återanvändning, återvinning 
och bortstyrning från deponering ses över 
för att skapa ett kretsloppssamhälle, där 
resurser används i flera steg och 
restavfallet minskas till nära noll.

som inte kan materialåtervinnas, gradvis 
fasa ut deponering, se till att återvinningen 
håller hög kvalitet och utveckla marknader 
för återvunna råvaror. Farligt avfall måste 
hanteras så att de negativa effekterna på 
människors hälsa och miljön minimeras, 
enligt överenskommelsen vid Rio+20. För 
att uppnå detta bör marknadsbaserade 
styrmedel inriktade på att förebygga, 
återvinna och återanvända tillämpas 
mycket mer systematiskt i hela EU. Hinder 
för återvinning på EU:s inre marknad bör 
tas bort och befintliga mål för 
förebyggande, återanvändning, återvinning 
och bortstyrning från deponering ses över 
för att skapa ett kretsloppssamhälle, där 
resurser används i flera steg och 
restavfallet minskas till nära noll.

Or. en

Ändringsförslag 269
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

38. Att omvandla avfall till en resurs, enligt 
uppmaningen i färdplanen för 
resurseffektivitet, förutsätter att EU:s 
avfallslagstiftning genomförs fullt ut i hela 
EU, och att avfallshierarkin tillämpas strikt 
och omfattar olika typer av avfall. Det 
krävs ytterligare ansträngningar för att 
minska avfallsproduktionen per person i 
absoluta tal, begränsa energiåtervinning till 
material som inte kan materialåtervinnas, 
gradvis fasa ut deponering, se till att 
återvinningen håller hög kvalitet och 
utveckla marknader för återvunna råvaror. 
Farligt avfall måste hanteras så att de 
negativa effekterna på människors hälsa 
och miljön minimeras, enligt 
överenskommelsen vid Rio+20. För att 

38. Att omvandla avfall till en resurs, enligt 
uppmaningen i färdplanen för 
resurseffektivitet, förutsätter att EU:s 
avfallslagstiftning genomförs fullt ut i hela 
EU, och att avfallshierarkin tillämpas strikt 
och omfattar olika typer av avfall. Det 
krävs ytterligare ansträngningar för att 
minska avfallsproduktionen per person i 
absoluta tal, begränsa energiåtervinning till 
material som inte kan materialåtervinnas, 
gradvis fasa ut deponering, se till att 
återvinningen håller hög kvalitet, 
garantera giftfria materialcykler och 
utveckla marknader för återvunna råvaror. 
Farligt avfall måste hanteras så att de 
negativa effekterna på människors hälsa 
och miljön minimeras, enligt 
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uppnå detta bör marknadsbaserade 
styrmedel inriktade på att förebygga, 
återvinna och återanvända tillämpas 
mycket mer systematiskt i hela EU. Hinder 
för återvinning på EU:s inre marknad bör 
tas bort och befintliga mål för 
förebyggande, återanvändning, återvinning 
och bortstyrning från deponering ses över 
för att skapa ett kretsloppssamhälle, där 
resurser används i flera steg och 
restavfallet minskas till nära noll.

överenskommelsen vid Rio+20. För att 
uppnå detta bör marknadsbaserade 
styrmedel inriktade på att förebygga, 
återvinna och återanvända tillämpas 
mycket mer systematiskt i hela EU. Hinder 
för återvinning på EU:s inre marknad bör 
tas bort och befintliga mål för 
förebyggande, återanvändning, återvinning 
och bortstyrning från deponering ses över 
för att skapa ett kretsloppssamhälle, där 
resurser används i flera steg och 
restavfallet minskas till nära noll.

Or. en

Ändringsförslag 270
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

38. Att omvandla avfall till en resurs, enligt 
uppmaningen i färdplanen för 
resurseffektivitet, förutsätter att EU:s 
avfallslagstiftning genomförs fullt ut i hela 
EU, och att avfallshierarkin tillämpas strikt 
och omfattar olika typer av avfall. Det 
krävs ytterligare ansträngningar för att 
minska avfallsproduktionen per person i 
absoluta tal, begränsa energiåtervinning till 
material som inte kan materialåtervinnas, 
gradvis fasa ut deponering, se till att 
återvinningen håller hög kvalitet och 
utveckla marknader för återvunna råvaror. 
Farligt avfall måste hanteras så att de 
negativa effekterna på människors hälsa 
och miljön minimeras, enligt 
överenskommelsen vid Rio+20. För att 
uppnå detta bör marknadsbaserade 
styrmedel inriktade på att förebygga, 
återvinna och återanvända tillämpas 
mycket mer systematiskt i hela EU. Hinder 
för återvinning på EU:s inre marknad bör 
tas bort och befintliga mål för 

38. Att omvandla avfall till en resurs, enligt 
uppmaningen i färdplanen för 
resurseffektivitet, förutsätter att EU:s 
avfallslagstiftning genomförs fullt ut i hela 
EU, och att avfallshierarkin tillämpas strikt 
och omfattar olika typer av avfall. Det 
krävs ytterligare ansträngningar för att 
minska avfallsproduktionen per person i 
absoluta tal, begränsa energiåtervinning till 
material som inte kan materialåtervinnas, 
gradvis fasa ut deponering, se till att 
återvinningen håller hög kvalitet och 
utveckla marknader för återvunna råvaror. 
Farligt avfall måste hanteras så att de 
negativa effekterna på människors hälsa 
och miljön minimeras, enligt 
överenskommelsen vid Rio+20. För att 
uppnå detta bör en kombination av flera
marknadsbaserade styrmedel inriktade på 
att förebygga, återvinna och återanvända 
tillämpas mycket mer systematiskt i hela 
EU. Hinder för återvinning på EU:s inre 
marknad bör tas bort och befintliga mål för 
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förebyggande, återanvändning, återvinning 
och bortstyrning från deponering ses över 
för att skapa ett kretsloppssamhälle, där 
resurser används i flera steg och 
restavfallet minskas till nära noll.

förebyggande, återanvändning, återvinning 
och bortstyrning från deponering ses över 
för att skapa ett kretsloppssamhälle, där 
resurser används i flera steg och 
restavfallet minskas till nära noll.

Or. en

Ändringsförslag 271
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

38. Att omvandla avfall till en resurs, enligt 
uppmaningen i färdplanen för 
resurseffektivitet, förutsätter att EU:s 
avfallslagstiftning genomförs fullt ut i hela 
EU, och att avfallshierarkin tillämpas strikt 
och omfattar olika typer av avfall. Det 
krävs ytterligare ansträngningar för att 
minska avfallsproduktionen per person i 
absoluta tal, begränsa energiåtervinning till 
material som inte kan materialåtervinnas, 
gradvis fasa ut deponering, se till att 
återvinningen håller hög kvalitet och 
utveckla marknader för återvunna råvaror. 
Farligt avfall måste hanteras så att de 
negativa effekterna på människors hälsa 
och miljön minimeras, enligt 
överenskommelsen vid Rio+20. För att 
uppnå detta bör marknadsbaserade 
styrmedel inriktade på att förebygga, 
återvinna och återanvända tillämpas 
mycket mer systematiskt i hela EU. Hinder 
för återvinning på EU:s inre marknad bör 
tas bort och befintliga mål för 
förebyggande, återanvändning, återvinning 
och bortstyrning från deponering ses över 
för att skapa ett kretsloppssamhälle, där 
resurser används i flera steg och 
restavfallet minskas till nära noll.

38. Att omvandla avfall till en resurs, enligt 
uppmaningen i färdplanen för 
resurseffektivitet, förutsätter att EU:s 
avfallslagstiftning genomförs fullt ut i hela 
EU, och att avfallshierarkin tillämpas strikt 
och omfattar olika typer av avfall. Det 
krävs ytterligare ansträngningar för att 
minska avfallsproduktionen per person i 
absoluta tal, begränsa energiåtervinning 
(särskilt vid avfallsförbränning) till 
material som inte kan materialåtervinnas, 
gradvis fasa ut deponering, se till att 
återvinningen håller hög kvalitet och 
utveckla marknader för återvunna råvaror. 
Farligt avfall måste hanteras så att de 
negativa effekterna på människors hälsa 
och miljön minimeras, enligt 
överenskommelsen vid Rio+20. För att 
uppnå detta bör marknadsbaserade 
styrmedel inriktade på att förebygga, 
återvinna och återanvända tillämpas 
mycket mer systematiskt i hela EU. Hinder 
för återvinning på EU:s inre marknad bör 
tas bort och befintliga mål för 
förebyggande, återanvändning, återvinning 
och bortstyrning från deponering ses över 
för att skapa ett kretsloppssamhälle, där 
resurser används i flera steg och 
restavfallet minskas till nära noll.
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Or. lt

Ändringsförslag 272
Elena Oana Antonescu

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

38. Att omvandla avfall till en resurs, enligt 
uppmaningen i färdplanen för 
resurseffektivitet, förutsätter att EU:s 
avfallslagstiftning genomförs fullt ut i hela 
EU, och att avfallshierarkin tillämpas strikt 
och omfattar olika typer av avfall. Det 
krävs ytterligare ansträngningar för att 
minska avfallsproduktionen per person i 
absoluta tal, begränsa energiåtervinning till 
material som inte kan materialåtervinnas, 
gradvis fasa ut deponering, se till att 
återvinningen håller hög kvalitet och 
utveckla marknader för återvunna råvaror. 
Farligt avfall måste hanteras så att de 
negativa effekterna på människors hälsa 
och miljön minimeras, enligt 
överenskommelsen vid Rio+20. För att 
uppnå detta bör marknadsbaserade 
styrmedel inriktade på att förebygga, 
återvinna och återanvända tillämpas 
mycket mer systematiskt i hela EU. Hinder 
för återvinning på EU:s inre marknad bör 
tas bort och befintliga mål för 
förebyggande, återanvändning, återvinning 
och bortstyrning från deponering ses över 
för att skapa ett kretsloppssamhälle, där 
resurser används i flera steg och 
restavfallet minskas till nära noll.

38. Att omvandla avfall till en resurs, enligt 
uppmaningen i färdplanen för 
resurseffektivitet, förutsätter att EU:s 
avfallslagstiftning genomförs fullt ut i hela 
EU, och att avfallshierarkin tillämpas strikt 
och omfattar olika typer av avfall. Det 
krävs ytterligare ansträngningar för att 
minska avfallsproduktionen per person i 
absoluta tal, begränsa energiåtervinning till 
material som inte kan materialåtervinnas, 
gradvis fasa ut deponering, se till att 
återvinningen håller hög kvalitet och 
utveckla marknader för återvunna råvaror. 
Farligt avfall måste hanteras så att de 
negativa effekterna på människors hälsa 
och miljön minimeras, enligt 
överenskommelsen vid Rio+20. För att 
uppnå detta bör en kombination av flera
marknadsbaserade styrmedel inriktade på 
att förebygga, återvinna och återanvända 
tillämpas mycket mer systematiskt i hela 
EU. Hinder för återvinning på EU:s inre 
marknad bör tas bort och befintliga mål för 
förebyggande, återanvändning, återvinning 
och bortstyrning från deponering ses över 
för att skapa ett kretsloppssamhälle, där 
resurser används i flera steg och 
restavfallet minskas till nära noll.

Or. en

Ändringsförslag 273
Giancarlo Scottà
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Förslag till beslut
Bilaga – punkt 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. it

Ändringsförslag 274
Gilles Pargneaux

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 39
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 275
Richard Seeber, Peter Liese

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 39
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Ändringsförslag 276
João Ferreira, Sabine Wils

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 39
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. pt

Ändringsförslag 277
Eija-Riitta Korhola

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 40

Kommissionens förslag Ändringsförslag

40. En långsiktig och förutsägbar politik på 
alla dessa områden kommer att bidra till att 

40. En långsiktig och förutsägbar politik på 
alla dessa områden kommer att bidra till att 



AM\931425SV.doc 65/65 PE508.027v01-00

SV

stimulera nödvändiga investeringar och 
åtgärder för att utveckla marknaderna för 
miljövänligare teknik fullt ut och främja 
hållbara företagslösningar. Det behövs 
indikatorer och mål för resurseffektivitet 
för att ge den vägledning som offentliga 
och privata beslutsfattare behöver vid 
omvandlingen av ekonomin. Indikatorerna 
och målen kommer att bli en integrerad del 
av detta program när de väl har beslutats på 
unionsnivå.

stimulera nödvändiga investeringar och 
åtgärder för att utveckla marknaderna för 
miljövänligare teknik fullt ut och främja 
hållbara företagslösningar. Det behövs 
indikatorer och mål för resurseffektivitet 
med hänsyn till de särskilda 
förhållandena i varje medlemsstat för att 
ge den vägledning som offentliga och 
privata beslutsfattare behöver vid 
omvandlingen av ekonomin. Indikatorerna 
och målen kommer att bli en integrerad del 
av detta program när de väl har beslutats på 
unionsnivå.

Or. en

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

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 40

Kommissionens förslag Ändringsförslag

40. En långsiktig och förutsägbar politik på 
alla dessa områden kommer att bidra till att 
stimulera nödvändiga investeringar och 
åtgärder för att utveckla marknaderna för 
miljövänligare teknik fullt ut och främja 
hållbara företagslösningar. Det behövs
indikatorer och mål för resurseffektivitet 
för att ge den vägledning som offentliga 
och privata beslutsfattare behöver vid 
omvandlingen av ekonomin. Indikatorerna 
och målen kommer att bli en integrerad del 
av detta program när de väl har beslutats på 
unionsnivå.

40. En långsiktig och förutsägbar politik på 
alla dessa områden kommer att bidra till att 
stimulera nödvändiga investeringar och 
åtgärder för att utveckla marknaderna för 
miljövänligare teknik fullt ut och främja 
hållbara företagslösningar. Till år 2015 
behövs det indikatorer och mål för 
resurseffektivitet när det gäller 
vattenfotavtrycket, markfotavtrycket, 
materialfotavtrycket och 
koldioxidfotavtrycket för att ge den 
vägledning som offentliga och privata 
beslutsfattare behöver vid omvandlingen 
av ekonomin. Indikatorerna och målen 
kommer att bli en integrerad del av detta 
program när de väl har beslutats på 
unionsnivå.

Or. en


