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Ændringsforslag 405
Giancarlo Scottà

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 71 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

71. For at forbedre evidensgrundlaget for 
miljøpolitik skal programmet sikre, at 
følgende mål er nået senest 2020:

71. For at forbedre evidensgrundlaget for 
miljøpolitik bør programmet sikre, at 
følgende mål er nået senest 2020:

Or. it

Ændringsforslag 406
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 71 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

71. For at forbedre evidensgrundlaget for 
miljøpolitik skal programmet sikre, at 
følgende mål er nået senest 2020:

71. For at forbedre viden- og
evidensgrundlaget for miljøpolitik skal 
programmet sikre, at følgende mål er nået 
senest 2020:

Or. en

Ændringsforslag 407
Margrete Auken, Jo Leinen, Gaston Franco, Gerben-Jan Gerbrandy, Anna Rosbach

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 71 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) De politiske beslutningstagere og 
erhvervslivet har et bedre grundlag for at 
udvikle og gennemføre miljø- og 
klimapolitikker, herunder også måling af 
omkostninger og fordele.

a) De politiske beslutningstagere og 
erhvervslivet har et bedre grundlag for at 
udvikle og gennemføre miljø- og 
klimapolitikker, herunder også måling af 
omkostninger og fordele forbundet med 
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handling eller manglende handling.

Or. en

Begrundelse

Alternativ version af de fælles ændringsforslag, som ordføreren har stillet. Tilpasning af 
formuleringen vedrørende omkostninger og fordele ved handling og manglende handling, som 
optræder andetsteds i teksten.

Ændringsforslag 408
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 71 – afsnit 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) Andelen af EU's forskningsmidler, 
der bruges til at vurdere farerne ved nye 
produkter, processer og teknologier, er 
forøget.

Or. en

Ændringsforslag 409
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 71 – afsnit 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Samordning og koncentration af 
forskningsindsatsen på EU- og 
medlemsstatsniveau for at udfylde de 
væsentligste huller i vores viden på 
miljøområdet, herunder også om risikoen i 
forbindelse med miljømæssige 
tippepunkter.

a) Samordning og koncentration af 
forskningsindsatsen på EU- og 
medlemsstatsniveau for at udfylde de 
væsentligste huller i vores viden på 
miljøområdet, herunder også om risikoen i 
forbindelse med miljømæssige 
tippepunkter som fremhævet i konceptet 
"globale grænser".

Or. en
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Ændringsforslag 410
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 71 – afsnit 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Samordning og koncentration af 
forskningsindsatsen på EU- og 
medlemsstatsniveau for at udfylde de 
væsentligste huller i vores viden på 
miljøområdet, herunder også om risikoen i 
forbindelse med miljømæssige 
tippepunkter.

a) Samordning, fremme og koncentration 
af forskningsindsatsen på EU- og 
medlemsstatsniveau for at udfylde de 
væsentligste huller i vores viden på 
miljøområdet, herunder også om risikoen i 
forbindelse med miljømæssige 
tippepunkter.

Or. en

Ændringsforslag 411
Elena Oana Antonescu

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 71 – afsnit 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Samordning og koncentration af 
forskningsindsatsen på EU- og 
medlemsstatsniveau for at udfylde de 
væsentligste huller i vores viden på 
miljøområdet, herunder også om risikoen i 
forbindelse med miljømæssige 
tippepunkter.

a) Samordning, fremme og koncentration 
af forskningsindsatsen på EU- og 
medlemsstatsniveau for at udfylde de 
væsentligste huller i vores viden på 
miljøområdet, herunder også om risikoen i 
forbindelse med miljømæssige 
tippepunkter.

Or. en

Ændringsforslag 412
Andrés Perelló Rodríguez

Forslag til afgørelse
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Bilag 1 – stk. 71 – afsnit 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Samordning og koncentration af 
forskningsindsatsen på EU- og 
medlemsstatsniveau for at udfylde de 
væsentligste huller i vores viden på 
miljøområdet, herunder også om risikoen i 
forbindelse med miljømæssige 
tippepunkter.

a) Undgåelse af budgetnedskæringer på 
forskningsområdet og en samtidig 
forøgelse, samordning og koncentration af 
forskningsindsatsen på EU- og 
medlemsstatsniveau for at udfylde de 
væsentligste huller i vores viden på 
miljøområdet, herunder også om risikoen i 
forbindelse med miljømæssige 
tippepunkter.

Or. es

Ændringsforslag 413
Margrete Auken, Jo Leinen, Gaston Franco, Gerben-Jan Gerbrandy, Anna Rosbach

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 71 – afsnit 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Indførelse af en systematisk tilgang til 
risikostyring.

b) Indførelse af en systematisk og 
integreret tilgang til risikostyring baseret 
på forsigtighedsprincippet, princippet om 
forebyggende indsats, princippet om 
forureneren betaler, princippet om at 
gribe ind mod forureningen ved kilden 
samt proportionalitetsprincippet.

Or. en

Begrundelse

Samme formulering som i de fælles ændringsforslag, ordføreren har stillet.

Ændringsforslag 414
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Forslag til afgørelse
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Bilag 1 – stk. 71 – afsnit 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Indførelse af en systematisk tilgang til 
risikostyring.

b) Indførelse af en systematisk og 
integreret tilgang til risikostyring.

Or. en

Ændringsforslag 415
Elena Oana Antonescu

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 71 – afsnit 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Indførelse af en systematisk tilgang til 
risikostyring.

b) Indførelse af en systematisk og 
integreret tilgang til risikostyring.

Or. en

Ændringsforslag 416
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 71 – afsnit 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Forenkling, strømlining og 
modernisering af data vedrørende miljø- og 
klimaforandringer og indsamling, 
forvaltning og deling af data.

c) Forenkling, strømlining og 
modernisering af data vedrørende miljø- og 
klimaforandringer og indsamling, 
forvaltning og deling af data i alle faser af 
EU's miljø- og klimapolitiske proces.

Or. en

Ændringsforslag 417
Margrete Auken, Jo Leinen, Gaston Franco, Gerben-Jan Gerbrandy, Anna Rosbach

Forslag til afgørelse
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Bilag 1 – stk. 71 – afsnit 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Forenkling, strømlining og 
modernisering af data vedrørende miljø- og 
klimaforandringer og indsamling, 
forvaltning og deling af data.

c) Forenkling, strømlining og 
modernisering af data vedrørende miljø- og 
klimaforandringer og indsamling, 
forvaltning og deling af data – herunder 
udvikling og indførelse af et fælles 
europæisk miljøinformationssystem.

Or. en

Begrundelse

Som foreslået i ordførerens fælles ændringsforslag.

Ændringsforslag 418
Elena Oana Antonescu

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 71 – afsnit 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Forenkling, strømlining og 
modernisering af data vedrørende miljø- og 
klimaforandringer og indsamling, 
forvaltning og deling af data.

c) Forenkling, strømlining og 
modernisering af data vedrørende miljø- og 
klimaforandringer og indsamling, 
forvaltning og deling af data i alle faser af 
EU's miljø- og klimapolitiske proces.

Or. en

Ændringsforslag 419
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 71 – afsnit 2 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) Foretagelse af en samlet vurdering af 
tilgængeligheden af bæredygtige 
biomasseforsyninger og de konkurrerende 



AM\931429DA.doc 9/60 PE508.029v01-00

DA

anvendelser og behov.

Or. en

Ændringsforslag 420
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 71 – afsnit 2 – litra c b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cb) Etablering af et omfattende 
videngrundlag om kemisk eksponering og 
toksicitet til støtte for strategien for et 
ugiftigt miljø.

Or. en

(Skal ses sammen med ændringsforslaget til stk. 52, afsnit 2, litra d), af samme forfattere).

Begrundelse

Behovet for at etablere et omfattende videngrundlag om kemisk eksponering og toksicitet til 
støtte for strategien for et ugiftigt miljø bør føjes til kravene med henblik på at forbedre 
evidensgrundlaget for miljøpolitiske tiltag.

Ændringsforslag 421
João Ferreira, Sabine Wils

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 72

Kommissionens forslag Ændringsforslag

72. Den indsats, der kræves for at nå de 
mål, der er beskrevet i det foregående, må 
bakkes op med tilstrækkelige 
investeringer fra offentlige og private 
kilder. Samtidig med at mange lande 
kæmper for at klare den økonomiske og 
finansielle krise, indebærer behovet for 
økonomiske reformer og nedbringelse af 
den offentlige gæld, at der opstår nye 

udgår
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muligheder for en hurtig omstilling i 
retning af en mere ressourceeffektiv 
lavemissionsøkonomi.

Or. pt

Ændringsforslag 422
Giancarlo Scottà

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 72

Kommissionens forslag Ændringsforslag

72. Den indsats, der kræves for at nå de 
mål, der er beskrevet i det foregående, må 
bakkes op med tilstrækkelige investeringer 
fra offentlige og private kilder. Samtidig 
med at mange lande kæmper for at klare 
den økonomiske og finansielle krise,
indebærer behovet for økonomiske 
reformer og nedbringelse af den offentlige 
gæld, at der opstår nye muligheder for en
hurtig omstilling i retning af en mere 
ressourceeffektiv lavemissionsøkonomi.

72. Den indsats, der kræves for at nå de 
mål, der er beskrevet i det foregående, må 
bakkes op med tilstrækkelige investeringer 
fra offentlige og private kilder. Samtidig 
med at mange lande kæmper for at klare 
den økonomiske og finansielle krise, kan 
overgangen til en mere ressourceeffektiv 
lavemissionsøkonomi være en mulig 
reform i den række af reformer, som er 
nødvendige for at fremme den 
økonomiske vækst og dermed nedbringe 
den offentlige gæld

Or. it

Ændringsforslag 423
João Ferreira, Sabine Wils

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 73

Kommissionens forslag Ændringsforslag

73. Inden for nogle områder er det i 
øjeblikke svært at tiltrække investeringer 
på grund af manglende prissignaler fra 
markedet eller fordrejede prissignaler, 
som skyldes, at der ikke tages korrekt 
højde for miljøomkostninger, eller på 
grund af offentlige tilskud til 

73. Gennemførelsen af miljøpolitikkerne 
kræver et offentligt budget og flere 
arbejdspladser med ordentlige 
karrieremuligheder inden for den 
nationale, regionale og lokale offentlige 
administration, hvilket umuliggøres af 
"sparepolitikkerne" og den reduktion af 



AM\931429DA.doc 11/60 PE508.029v01-00

DA

miljøskadelige aktiviteter. de offentlige udgifter, som nogle 
medlemsstater er blevet pålagt. EU er nødt 
til at revidere disse politikker for at kunne 
opfylde miljømålene.

Or. pt

Ændringsforslag 424
João Ferreira, Sabine Wils

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 74

Kommissionens forslag Ændringsforslag

74. Unionen og medlemsstaterne skal 
skabe de rette betingelser for at sikre, at 
der tages tilstrækkeligt hensyn til
miljøomkostninger, og at de rette
markedssignaler sendes til den private 
sektor, under behørig hensyntagen til 
eventuelle negative sociale konsekvenser.
Det vil omfatte en mere systematisk 
anvendelse af forureneren betaler-
princippet ved at udfase miljøskadelig 
støtte og flytte beskatningen fra arbejde til 
forurening. Efterhånden som 
naturressourcer bliver mere knappe, kan 
ressourcerenten og fortjenesten ved at eje 
dem øges. Offentlig intervention for at
sikre, at sådanne renter ikke er urimelige 
og at der tages hensyn til eksterne 
omkostninger, vil føre til mere effektiv 
anvendelse af ressourcerne og medvirke 
til at undgå markedsforvridninger samt 
skabe offentlige indtægter. Miljø- og 
klimaprioriteter vil blive videreført inden 
for rammerne af det europæiske semester,
hvor disse er relevante for den enkelte 
medlemsstats bæredygtige 
vækstperspektiver, der gennemgås i de 
landespecifikke henstillinger. Andre
markedsbaserede instrumenter, f.eks. 
betaling for økosystemtjenester, bør i 
højere grad anvendes på EU-plan og 
nationalt plan for at fremme den private

74. Unionen og medlemsstaterne skal 
skabe de rette betingelser for at sætte 
naturen og samfundet højere end 
ophobning af privat kapital som garanti 
for lighed og social retfærdighed ved at 
sætte principperne om økonomisk 
demokrati højere end markedet samt at 
skabe betingelser for, at der tages behørigt
hensyn til de eksterne miljøfaktorer, og at 
de rette signaler fra et reguleret marked
sendes til den private sektor, under behørig 
hensyntagen til eventuelle negative sociale 
konsekvenser. Efterhånden som 
naturressourcer bliver mere knappe, bliver 
det stadig vigtigere, at de er offentligt ejet 
eller gradvist overgår til at blive offentligt 
ejet for at sikre den almene og 
respektfulde miljøadgang, der 
kendetegner en offentlig kvalitetstjeneste. 
Offentlig intervention vil sikre, at renterne 
fra disse tjenester ikke er urimelige, men 
garanterer en effektiv og tilgængelig 
udnyttelse af alle disse ressourcer. Miljø-
og klimaprioriteter vil blive videreført 
inden for rammerne af den enkelte 
medlemsstats nødvendige, bæredygtige 
vækstperspektiver, der gennemgås i de 
landespecifikke henstillinger. Andre
markedsregulerende instrumenter, f.eks. 
betaling for økosystemtjenester, bør i 
højere grad anvendes på EU-plan og 
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sektors deltagelse og en bæredygtig 
forvaltning af naturkapitalen.

nationalt plan for at fremme den offentlige
sektors deltagelse og en bæredygtig 
forvaltning af naturressourcerne.

Or. pt

Ændringsforslag 425
Giancarlo Scottà

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 74

Kommissionens forslag Ændringsforslag

74. Unionen og medlemsstaterne skal 
skabe de rette betingelser for at sikre, at der 
tages tilstrækkeligt hensyn til 
miljøomkostninger, og at de rette 
markedssignaler sendes til den private 
sektor, under behørig hensyntagen til 
eventuelle negative sociale konsekvenser. 
Det vil omfatte en mere systematisk 
anvendelse af forureneren betaler-
princippet ved at udfase miljøskadelig 
støtte og flytte beskatningen fra arbejde til 
forurening. Efterhånden som 
naturressourcer bliver mere knappe, kan 
ressourcerenten og fortjenesten ved at eje 
dem øges. Offentlig intervention for at 
sikre, at sådanne renter ikke er urimelige 
og at der tages hensyn til eksterne 
omkostninger, vil føre til mere effektiv 
anvendelse af ressourcerne og medvirke til 
at undgå markedsforvridninger samt skabe 
offentlige indtægter. Miljø- og 
klimaprioriteter vil blive videreført inden 
for rammerne af det europæiske semester, 
hvor disse er relevante for den enkelte 
medlemsstats bæredygtige 
vækstperspektiver, der gennemgås i de 
landespecifikke henstillinger. Andre 
markedsbaserede instrumenter, f.eks. 
betaling for økosystemtjenester, bør i 
højere grad anvendes på EU-plan og 
nationalt plan for at fremme den private 
sektors deltagelse og en bæredygtig 

74. Unionen og medlemsstaterne skal 
skabe de rette betingelser for at sikre, at der 
tages tilstrækkeligt hensyn til 
miljøomkostninger, og at de rette 
markedssignaler sendes til den private 
sektor, under behørig hensyntagen til 
eventuelle negative sociale konsekvenser. 
Det vil omfatte en mere systematisk 
anvendelse af forureneren betaler-
princippet ved at udfase miljøskadelig 
støtte. Efterhånden som naturressourcer 
bliver mere knappe, kan ressourcerenten og 
fortjenesten ved at eje dem øges. Offentlig 
intervention for at sikre, at sådanne renter 
ikke er urimelige og at der tages hensyn til 
eksterne omkostninger, vil føre til mere 
effektiv anvendelse af ressourcerne og 
medvirke til at undgå 
markedsforvridninger samt skabe 
offentlige indtægter. Miljø- og 
klimaprioriteter vil blive videreført inden 
for rammerne af det europæiske semester, 
hvor disse er relevante for den enkelte 
medlemsstats bæredygtige 
vækstperspektiver, der gennemgås i de 
landespecifikke henstillinger. På EU-plan 
og nationalt plan bør den private sektors 
deltagelse og en bæredygtig forvaltning af 
naturkapitalen fremmes.
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forvaltning af naturkapitalen.

Or. it

Ændringsforslag 426
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 74

Kommissionens forslag Ændringsforslag

74. Unionen og medlemsstaterne skal
skabe de rette betingelser for at sikre, at 
der tages tilstrækkeligt hensyn til 
miljøomkostninger, og at de rette 
markedssignaler sendes til den private 
sektor, under behørig hensyntagen til 
eventuelle negative sociale konsekvenser. 
Det vil omfatte en mere systematisk 
anvendelse af forureneren betaler-
princippet ved at udfase miljøskadelig 
støtte og flytte beskatningen fra arbejde til 
forurening. Efterhånden som 
naturressourcer bliver mere knappe, kan 
ressourcerenten og fortjenesten ved at eje 
dem øges. Offentlig intervention for at 
sikre, at sådanne renter ikke er urimelige 
og at der tages hensyn til eksterne 
omkostninger, vil føre til mere effektiv 
anvendelse af ressourcerne og medvirke til 
at undgå markedsforvridninger samt skabe 
offentlige indtægter. Miljø- og 
klimaprioriteter vil blive videreført inden 
for rammerne af det europæiske semester, 
hvor disse er relevante for den enkelte 
medlemsstats bæredygtige 
vækstperspektiver, der gennemgås i de 
landespecifikke henstillinger. Andre 
markedsbaserede instrumenter, f.eks. 
betaling for økosystemtjenester, bør i 
højere grad anvendes på EU-plan og 
nationalt plan for at fremme den private 
sektors deltagelse og en bæredygtig 
forvaltning af naturkapitalen.

74. Unionen og medlemsstaterne bør 
overveje at skabe de rette betingelser for, at 
der kan tages tilstrækkeligt hensyn til 
miljøomkostninger, og at de rette 
markedssignaler sendes til den private 
sektor, under behørig hensyntagen til 
eventuelle negative økonomiske og sociale 
konsekvenser. Det kan omfatte en mere 
systematisk anvendelse af forureneren
betaler-princippet ved at udfase 
miljøskadelig støtte og flytte beskatningen 
fra arbejde til forurening på en neutral 
måde. Efterhånden som naturressourcer 
bliver mere knappe, kan ressourcerenten og 
fortjenesten ved at eje dem øges. Offentlig 
intervention for at sikre, at sådanne renter 
ikke er urimelige og at der tages hensyn til 
eksterne omkostninger, vil føre til mere 
effektiv anvendelse af ressourcerne og 
medvirke til at undgå 
markedsforvridninger samt skabe 
offentlige indtægter. Miljø- og 
klimaprioriteter vil blive videreført inden 
for rammerne af det europæiske semester, 
hvor disse er relevante for den enkelte 
medlemsstats bæredygtige 
vækstperspektiver, der gennemgås i de 
landespecifikke henstillinger. Andre 
markedsbaserede instrumenter, f.eks. 
betaling for økosystemtjenester, bør i 
højere grad anvendes på EU-plan og 
nationalt plan for at fremme den private 
sektors deltagelse og en bæredygtig 
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forvaltning af naturkapitalen.

Or. en

Ændringsforslag 427
Jean-Pierre Audy

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 74

Kommissionens forslag Ændringsforslag

74. Unionen og medlemsstaterne skal 
skabe de rette betingelser for at sikre, at der 
tages tilstrækkeligt hensyn til 
miljøomkostninger, og at de rette 
markedssignaler sendes til den private 
sektor, under behørig hensyntagen til 
eventuelle negative sociale konsekvenser. 
Det vil omfatte en mere systematisk 
anvendelse af forureneren betaler-
princippet ved at udfase miljøskadelig 
støtte og flytte beskatningen fra arbejde til 
forurening. Efterhånden som 
naturressourcer bliver mere knappe, kan 
ressourcerenten og fortjenesten ved at eje 
dem øges. Offentlig intervention for at 
sikre, at sådanne renter ikke er urimelige 
og at der tages hensyn til eksterne 
omkostninger, vil føre til mere effektiv 
anvendelse af ressourcerne og medvirke til 
at undgå markedsforvridninger samt skabe 
offentlige indtægter. Miljø- og 
klimaprioriteter vil blive videreført inden 
for rammerne af det europæiske semester, 
hvor disse er relevante for den enkelte 
medlemsstats bæredygtige 
vækstperspektiver, der gennemgås i de 
landespecifikke henstillinger. Andre 
markedsbaserede instrumenter, f.eks. 
betaling for økosystemtjenester, bør i 
højere grad anvendes på EU-plan og 
nationalt plan for at fremme den private 
sektors deltagelse og en bæredygtig 
forvaltning af naturkapitalen.

74. Unionen og medlemsstaterne skal 
skabe de rette betingelser for at sikre, at der 
tages tilstrækkeligt hensyn til 
miljøomkostninger, og at de rette 
markedssignaler sendes til den private 
sektor, under behørig hensyntagen til 
eventuelle negative sociale konsekvenser. 
Det vil omfatte en mere systematisk 
anvendelse af forureneren betaler-
princippet ved at udfase miljøskadelig 
støtte og flytte beskatningen fra arbejde til 
forurening. Efterhånden som 
naturressourcer bliver mere knappe, kan 
ressourcerenten og fortjenesten ved at eje 
dem øges. Offentlig intervention for at 
sikre, at der tages hensyn til eksterne 
omkostninger, vil føre til mere effektiv 
anvendelse af ressourcerne og medvirke til 
at undgå markedsforvridninger samt skabe 
offentlige indtægter. Miljø- og 
klimaprioriteter vil blive videreført inden 
for rammerne af det europæiske semester, 
hvor disse er relevante for den enkelte 
medlemsstats bæredygtige 
vækstperspektiver, der gennemgås i de 
landespecifikke henstillinger. Andre 
markedsbaserede instrumenter, f.eks. 
betaling for økosystemtjenester, bør i 
højere grad anvendes på EU-plan og 
nationalt plan for at fremme den private 
sektors deltagelse og en bæredygtig 
forvaltning af naturkapitalen.
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Or. fr

Ændringsforslag 428
Margrete Auken

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 74

Kommissionens forslag Ændringsforslag

74. Unionen og medlemsstaterne skal 
skabe de rette betingelser for at sikre, at der 
tages tilstrækkeligt hensyn til 
miljøomkostninger, og at de rette 
markedssignaler sendes til den private 
sektor, under behørig hensyntagen til 
eventuelle negative sociale konsekvenser. 
Det vil omfatte en mere systematisk 
anvendelse af forureneren betaler-
princippet ved at udfase miljøskadelig 
støtte og flytte beskatningen fra arbejde til 
forurening. Efterhånden som 
naturressourcer bliver mere knappe, kan 
ressourcerenten og fortjenesten ved at eje 
dem øges. Offentlig intervention for at 
sikre, at sådanne renter ikke er urimelige 
og at der tages hensyn til eksterne 
omkostninger, vil føre til mere effektiv 
anvendelse af ressourcerne og medvirke til 
at undgå markedsforvridninger samt skabe 
offentlige indtægter. Miljø- og 
klimaprioriteter vil blive videreført inden 
for rammerne af det europæiske semester, 
hvor disse er relevante for den enkelte 
medlemsstats bæredygtige 
vækstperspektiver, der gennemgås i de 
landespecifikke henstillinger. Andre 
markedsbaserede instrumenter, f.eks. 
betaling for økosystemtjenester, bør i 
højere grad anvendes på EU-plan og 
nationalt plan for at fremme den private 
sektors deltagelse og en bæredygtig 
forvaltning af naturkapitalen.

74. Unionen og medlemsstaterne skal 
skabe de rette betingelser for at sikre, at der 
tages tilstrækkeligt hensyn til 
miljøomkostninger, og at de rette 
markedssignaler sendes til den private 
sektor, under behørig hensyntagen til 
eventuelle negative sociale konsekvenser. 
Det vil omfatte en mere systematisk 
anvendelse af forureneren betaler-
princippet ved at udfase miljøskadelig 
støtte, flytte beskatningen fra arbejde til 
forurening og arbejde hen mod et fælles 
niveau for grønne afgifter i hele EU. 
Efterhånden som naturressourcer bliver 
mere knappe, kan ressourcerenten og 
fortjenesten ved at eje dem øges. Offentlig 
intervention for at sikre, at sådanne renter 
ikke er urimelige og at der tages hensyn til 
eksterne omkostninger, vil føre til mere 
effektiv anvendelse af ressourcerne og 
medvirke til at undgå 
markedsforvridninger samt skabe 
offentlige indtægter. Miljø- og 
klimaprioriteter vil blive videreført inden 
for rammerne af det europæiske semester, 
hvor disse er relevante for den enkelte 
medlemsstats bæredygtige 
vækstperspektiver, der gennemgås i de 
landespecifikke henstillinger. Andre 
markedsbaserede instrumenter, f.eks. 
betaling for økosystemtjenester, bør i 
højere grad anvendes på EU-plan og 
nationalt plan for at fremme den private 
sektors deltagelse og en bæredygtig 
forvaltning af naturkapitalen.
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Or. en

Begrundelse

Der bør indføres et fælles niveau for grønne afgifter i hele EU for at reducere miljøskadelig 
adfærd og sikre lige konkurrencevilkår for virksomhederne.

Ændringsforslag 429
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 74

Kommissionens forslag Ændringsforslag

74. Unionen og medlemsstaterne skal 
skabe de rette betingelser for at sikre, at der 
tages tilstrækkeligt hensyn til 
miljøomkostninger, og at de rette 
markedssignaler sendes til den private 
sektor, under behørig hensyntagen til 
eventuelle negative sociale konsekvenser. 
Det vil omfatte en mere systematisk 
anvendelse af forureneren betaler-
princippet ved at udfase miljøskadelig 
støtte og flytte beskatningen fra arbejde til 
forurening. Efterhånden som 
naturressourcer bliver mere knappe, kan 
ressourcerenten og fortjenesten ved at eje 
dem øges. Offentlig intervention for at 
sikre, at sådanne renter ikke er urimelige 
og at der tages hensyn til eksterne 
omkostninger, vil føre til mere effektiv 
anvendelse af ressourcerne og medvirke til 
at undgå markedsforvridninger samt skabe 
offentlige indtægter. Miljø- og 
klimaprioriteter vil blive videreført inden 
for rammerne af det europæiske semester, 
hvor disse er relevante for den enkelte 
medlemsstats bæredygtige 
vækstperspektiver, der gennemgås i de 
landespecifikke henstillinger. Andre 
markedsbaserede instrumenter, f.eks. 
betaling for økosystemtjenester, bør i 
højere grad anvendes på EU-plan og 
nationalt plan for at fremme den private 

74. Unionen og medlemsstaterne skal 
skabe de rette betingelser for at sikre, at der 
tages tilstrækkeligt hensyn til 
miljøomkostninger, og at de rette 
markedssignaler sendes til den private 
sektor, under behørig hensyntagen til 
eventuelle negative sociale konsekvenser. 
Det vil omfatte en mere systematisk 
anvendelse af forureneren betaler-
princippet ved at udfase miljøskadelig 
støtte og flytte beskatningen fra arbejde til 
forurening og ressourceforbrug. 
Efterhånden som naturressourcer bliver 
mere knappe, kan ressourcerenten og 
fortjenesten ved at eje dem øges. Offentlig 
intervention for at sikre, at sådanne renter 
ikke er urimelige og at der tages hensyn til 
eksterne omkostninger, vil føre til mere 
effektiv anvendelse af ressourcerne og 
medvirke til at undgå 
markedsforvridninger samt skabe 
offentlige indtægter. Miljø- og 
klimaprioriteter vil blive videreført inden 
for rammerne af det europæiske semester
gennem indførelse af hovedindikatorer, 
hvor disse er relevante for den enkelte 
medlemsstats bæredygtige 
vækstperspektiver, der gennemgås i de 
landespecifikke henstillinger. Andre 
markedsbaserede instrumenter, f.eks. 
betaling for økosystemtjenester, bør i 
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sektors deltagelse og en bæredygtig 
forvaltning af naturkapitalen.

højere grad anvendes på EU-plan og 
nationalt plan for at fremme den private 
sektors deltagelse og en bæredygtig 
forvaltning af naturkapitalen.

Or. en

Ændringsforslag 430
Ewald Stadler

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 74

Kommissionens forslag Ændringsforslag

74. Unionen og medlemsstaterne skal 
skabe de rette betingelser for at sikre, at der 
tages tilstrækkeligt hensyn til 
miljøomkostninger, og at de rette 
markedssignaler sendes til den private 
sektor, under behørig hensyntagen til 
eventuelle negative sociale konsekvenser. 
Det vil omfatte en mere systematisk 
anvendelse af forureneren betaler-
princippet ved at udfase miljøskadelig 
støtte og flytte beskatningen fra arbejde til 
forurening. Efterhånden som 
naturressourcer bliver mere knappe, kan 
ressourcerenten og fortjenesten ved at eje 
dem øges. Offentlig intervention for at 
sikre, at sådanne renter ikke er urimelige 
og at der tages hensyn til eksterne 
omkostninger, vil føre til mere effektiv 
anvendelse af ressourcerne og medvirke til 
at undgå markedsforvridninger samt skabe 
offentlige indtægter. Miljø- og 
klimaprioriteter vil blive videreført inden 
for rammerne af det europæiske semester, 
hvor disse er relevante for den enkelte 
medlemsstats bæredygtige 
vækstperspektiver, der gennemgås i de 
landespecifikke henstillinger. Andre 
markedsbaserede instrumenter, f.eks. 
betaling for økosystemtjenester, bør i 
højere grad anvendes på EU-plan og 
nationalt plan for at fremme den private 

74. Unionen og medlemsstaterne skal 
skabe de rette betingelser for at sikre, at der 
tages tilstrækkeligt hensyn til 
miljøomkostninger, og at de rette 
markedssignaler sendes til den private 
sektor, under behørig hensyntagen til 
eventuelle negative sociale konsekvenser. 
Det vil omfatte en mere systematisk 
anvendelse af forureneren betaler-
princippet ved at udfase miljøskadelig 
støtte og flytte beskatningen fra arbejde til 
forurening. Dette må dog under ingen 
omstændigheder føre til udflytning af 
arbejdspladser. Efterhånden som 
naturressourcer bliver mere knappe, kan 
ressourcerenten og fortjenesten ved at eje 
dem øges. Offentlig intervention for at 
sikre, at sådanne renter ikke er urimelige 
og at der tages hensyn til eksterne 
omkostninger, vil føre til mere effektiv 
anvendelse af ressourcerne og medvirke til 
at undgå markedsforvridninger samt skabe 
offentlige indtægter. Miljø- og 
klimaprioriteter vil blive videreført inden 
for rammerne af det europæiske semester, 
hvor disse er relevante for den enkelte 
medlemsstats bæredygtige 
vækstperspektiver, der gennemgås i de 
landespecifikke henstillinger. Andre 
markedsbaserede instrumenter, f.eks. 
betaling for økosystemtjenester, bør i 
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sektors deltagelse og en bæredygtig 
forvaltning af naturkapitalen.

højere grad anvendes på EU-plan og 
nationalt plan for at fremme den private 
sektors deltagelse og en bæredygtig 
forvaltning af naturkapitalen.

Or. de

Begrundelse

Arbejdsgiverne udflytter for øjeblikket allerede deres aktiviteter på grund af den høje 
beskatning. Denne situation må ikke forværres af miljøforanstaltninger.

Ændringsforslag 431
João Ferreira

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 75

Kommissionens forslag Ændringsforslag

75. Den private sektor bør også tilskyndes 
til at udnytte alle muligheder, der byder sig 
inden for EU's nye finansielle ramme, til at 
øge deres engagement i bestræbelserne på 
at nå miljø- og klimamålene, navnlig for så 
vidt angår miljøinnovationsaktiviteter og 
udbredelsen af ny teknologi, med særlig 
fokus på SMV. Offentlig-private initiativer 
på miljøinnovationsområdet bør fremmes 
under europæiske 
innovationspartnerskaber, f.eks. 
innovationspartnerskabet om vand. Den 
private sektor bør have lettere adgang til 
finansiering af investeringer i miljø, 
herunder navnlig i biodiversitet og 
klimaforandringer, via de nye rammer for 
innovative finansielle instrumenter.
Europæiske virksomheder bør tilskyndes 
yderligere til at offentliggøre 
miljøoplysninger som et led i deres 
regnskabsaflæggelse, ud over det krævede 
omfang i henhold til den aktuelle EU-
lovgivning.

75. Den private sektor bør også tilskyndes 
til at udnytte alle muligheder, der byder sig 
inden for EU's nye finansielle ramme, til at 
øge deres engagement i bestræbelserne på 
at nå miljø- og klimamålene, navnlig for så 
vidt angår miljøinnovationsaktiviteter og 
udbredelsen af ny teknologi, med særlig 
fokus på SMV. Offentlig-private initiativer 
på miljøinnovationsområdet bør fremmes 
under europæiske 
innovationspartnerskaber, f.eks. 
innovationspartnerskabet om vand. 
Europæiske virksomheder bør tilskyndes 
yderligere til at offentliggøre 
miljøoplysninger som et led i deres 
regnskabsaflæggelse, ud over det krævede 
omfang i henhold til den aktuelle EU-
lovgivning.

Or. pt
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Ændringsforslag 432
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 77

Kommissionens forslag Ændringsforslag

77. Ud over denne integration vil 
medtagelsen af "integrerede projekter" i 
LIFE-programmet gøre det muligt at 
kombinere midler og give en bedre 
overensstemmelse med de politiske 
prioriteringer på en mere strategisk 
omkostningseffektiv måde, der understøtter 
miljø- og klimarelaterede foranstaltninger.

77. Ud over denne integration vil 
medtagelsen af "integrerede projekter" i 
LIFE-programmet gøre det muligt at 
kombinere midler og give en bedre 
overensstemmelse med de politiske 
prioriteringer på en mere strategisk 
omkostningseffektiv måde, der understøtter 
miljø- og klimarelaterede foranstaltninger, 
gennem iværksættelse af en række 
projekter, herunder "integrerede 
projekter", forudsat at specifikke 
betingelser vedrørende reglerne for 
"integrerede projekter" og 
gennemførelsen heraf er opfyldt.

Or. en

Ændringsforslag 433
Margrete Auken

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 77 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

77a. I 2020 bør EU's samhørigheds- og 
strukturfondsmidler kun gå til projekter, 
der ikke er til skade for miljøet. Samtidig 
skal de oprindeligt tildelte samhørigheds-
eller strukturfondsmidler til projekter, der 
viser sig at have skadet miljøet, 
tilbagebetales.

Or. en
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Begrundelse

I overensstemmelse med målet om at bevare, beskytte og forbedre miljøet i Unionen bør der 
ikke gives EU-midler til projekter, der er i modstrid med målet. Hvis et EU-finansieret projekt 
vurderes at have forringet miljøet, skal midlerne tilbagebetales til Unionen.

Ændringsforslag 434
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 78

Kommissionens forslag Ændringsforslag

78. Den øgede kapital til Den Europæiske 
Investeringsbank (EIB) som led i 2012-
pagten om vækst- og beskæftigelse er en 
yderligere kilde til investeringer.

78. Den øgede kapital til Den Europæiske 
Investeringsbank (EIB) som led i 2012-
pagten om vækst- og beskæftigelse er en 
yderligere kilde til investeringer og skal 
anvendes i overensstemmelse med EU's 
miljø- og klimamål.

Or. en

Ændringsforslag 435
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 80

Kommissionens forslag Ændringsforslag

80. Det er desuden vanskeligt at spore 
biodiversitets- og klimarelaterede udgifter. 
For at kunne vurdere fremskridtene med at 
nå målene, bør der oprettes et 
overvågnings- og rapporteringssystem ud 
fra OECD's metode ("Rio-markører"). Det 
er vigtigt for EU's overordnede indsats i 
forbindelse med multilaterale aftaler om 
klimaforandringer og biodiversitet. EU vil i 
den forbindelse bidrage til den 
mellemstatslige proces, der blev igangsat 
ved Rio +20-topmødet for at vurdere 
finansieringsbehov og foreslå løsninger til 

80. Det er desuden vanskeligt at spore 
biodiversitets- og klimarelaterede udgifter. 
For at kunne vurdere fremskridtene med at 
nå målene, bør der oprettes et 
overvågnings- og rapporteringssystem
primært ud fra OECD's metode. Det er 
vigtigt for EU's overordnede indsats i 
forbindelse med multilaterale aftaler om 
klimaforandringer og biodiversitet. EU vil i 
den forbindelse bidrage til den 
mellemstatslige proces, der blev igangsat 
ved Rio +20-topmødet for at vurdere 
finansieringsbehov og foreslå løsninger til 
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en effektiv bæredygtig 
udviklingsfinansieringsstrategi.

en effektiv bæredygtig 
udviklingsfinansieringsstrategi.

Or. en

Ændringsforslag 436
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 82 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

82. For at sikre investeringer i miljø- og 
klimapolitikken og en korrekt 
værdiansættelse, skal programmet sikre, at 
følgende mål nås frem til 2020:

82. For at sikre investeringer i miljø- og 
klimapolitikken skal programmet sikre, at 
følgende mål nås frem til 2020:

Or. en

Ændringsforslag 437
Giancarlo Scottà

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 82 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

82. For at sikre investeringer i miljø- og 
klimapolitikken og en korrekt 
værdiansættelse, skal programmet sikre, at 
følgende mål nås frem til 2020:

82. For at sikre investeringer i miljø- og 
klimapolitikken og en korrekt 
værdiansættelse bør programmet sikre, at 
følgende mål nås frem til 2020:

Or. it

Ændringsforslag 438
João Ferreira

Forslag til afgørelse
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Bilag 1 – stk. 82 – afsnit 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Gradvis udfasning af miljøskadelig 
støtte, øget brug af markedsbaserede 
instrumenter, herunder beskatning, 
fastlæggelse af priser og takster, og 
ekspanderende markeder for miljøvenlige 
varer og tjenester, under behørig 
hensyntagen til eventuelle negative 
samfundsmæssige virkninger.

udgår

Or. pt

Ændringsforslag 439
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 82 – afsnit 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Gradvis udfasning af miljøskadelig 
støtte, øget brug af markedsbaserede 
instrumenter, herunder beskatning, 
fastlæggelse af priser og takster, og 
ekspanderende markeder for miljøvenlige 
varer og tjenester, under behørig 
hensyntagen til eventuelle negative 
samfundsmæssige virkninger.

a) Kommissionens og medlemsstaternes 
vedtagelse hurtigst muligt og senest i 2014 
af konkrete planer på grundlag af 
definitionen i bilag I, stk. 82, litra a), for 
en gradvis udfasning af al miljøskadelig 
støtte inden 2020, herunder 
støtteordninger, som skaber incitamenter 
for en ineffektiv udnyttelse af vedvarende 
ressourcer, samt rapportering om 
fremskridtene heri via de nationale 
reformprogrammer; øget brug af 
markedsbaserede instrumenter, herunder
flytning af beskatningen med mindst ti 
procent fra arbejde til miljø, fastlæggelse 
af priser og takster, og ekspanderende 
markeder for miljøvenlige varer og 
tjenester, under behørig hensyntagen til 
eventuelle negative samfundsmæssige 
virkninger.

Or. en



AM\931429DA.doc 23/60 PE508.029v01-00

DA

Ændringsforslag 440
Jo Leinen

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 82 – afsnit 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Gradvis udfasning af miljøskadelig 
støtte, øget brug af markedsbaserede 
instrumenter, herunder beskatning, 
fastlæggelse af priser og takster, og 
ekspanderende markeder for miljøvenlige 
varer og tjenester, under behørig 
hensyntagen til eventuelle negative 
samfundsmæssige virkninger.

a) Kommissionens og medlemsstaternes 
vedtagelse hurtigst muligt og senest i 2014 
af konkrete planer på grundlag af 
definitionen i bilag I, stk. 82, litra a), for 
en gradvis udfasning af al miljøskadelig 
støtte inden 2020 samt rapportering om 
fremskridtene heri via de nationale 
reformprogrammer; øget brug af 
markedsbaserede instrumenter, herunder
flytning af beskatningen fra arbejde til 
miljø, fastlæggelse af priser og takster, og 
ekspanderende markeder for miljøvenlige 
varer og tjenester, under behørig 
hensyntagen til eventuelle negative 
samfundsmæssige virkninger.

Or. en

Ændringsforslag 441
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 82 – afsnit 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Gradvis udfasning af miljøskadelig 
støtte, øget brug af markedsbaserede
instrumenter, herunder beskatning, 
fastlæggelse af priser og takster, og 
ekspanderende markeder for miljøvenlige 
varer og tjenester, under behørig 
hensyntagen til eventuelle negative 
samfundsmæssige virkninger.

a) Gradvis udfasning af miljøskadelig 
støtte, øget brug af markedsbaserede 
instrumenter, herunder beskatning, 
fastlæggelse af priser og takster, og 
ekspanderende markeder for miljøvenlige 
varer og tjenester, under behørig 
hensyntagen til eventuelle negative
økonomiske og samfundsmæssige 
virkninger.

Or. en
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Ændringsforslag 442
Margrete Auken

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 82 – afsnit 2 – litra a – nr. i (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) Udfasning inden 2020 af samhørigheds-
og strukturfondsstøtte til projekter, der 
skader miljøet, og krav om fuld 
tilbagebetaling af samhørigheds- og 
strukturfondsmidler tildelt projekter, der 
har forårsaget skade på miljøet.

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med målet om at bevare, beskytte og forbedre miljøet i Unionen bør der 
ikke gives EU-midler til projekter, der er i modstrid med målet. Hvis et EU-finansieret projekt 
vurderes at have forringet miljøet, skal midlerne betales tilbage til Unionen.

Ændringsforslag 443
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 82 – afsnit 2 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) Kommissionen skal definere 
miljøskadelig støtte som "resultatet af en 
statslig foranstaltning, der giver 
forbrugere eller producenter en fordel, så 
de kan supplere deres indkomst eller 
mindske deres omkostninger, men som 
virker diskriminerende over for en sund 
miljøvenlig praksis".1

__________________
1 Tilpasset fra OECD (1998 og 2005) i 
IEEP et al. 2007. Se 
http://ec.europa.eu/environment/enveco/ta
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xation/index.htm.

Or. en

Ændringsforslag 444
Andrés Perelló Rodríguez

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 82 – afsnit 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) Øget støtte fra medlemsstaterne og EU 
til indsatser til fordel for 
energieffektiviteten, herunder i boliger 
(varmeisolering, erhvervelse af apparater 
med lavt forbrug, installation af 
mikroanlæg til produktion af vedvarende 
energi osv.).

Or. es

Ændringsforslag 445
João Ferreira

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 82 – afsnit 2 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) Integration af miljø- og klimarelaterede 
overvejelser i den europæiske 
semesterproces, hvor dette er relevant i 
forbindelse med de enkelte 
medlemsstaters udsigter til bæredygtig 
vækst og egnet til landespecifikke 
henstillinger.

udgår

Or. pt

Ændringsforslag 446
Giancarlo Scottà

Forslag til afgørelse
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Bilag 1 – stk. 86 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

86. For at forbedre integrationen af 
miljøhensyn og den indbyrdes 
sammenhæng mellem politikker skal
programmet sikre, at følgende mål nås 
frem til 2020:

86. For at forbedre integrationen af 
miljøhensyn og den indbyrdes 
sammenhæng mellem politikker bør
programmet sikre, at følgende mål nås 
frem til 2020:

Or. it

Ændringsforslag 447
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 86 – afsnit 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) Fuldstændig gennemførelse af 
direktivet om strategisk miljøvurdering1

og direktivet om vurdering af 
indvirkningen på miljøet2.
__________________
1 Direktiv 2001/42/EF.
2 Direktiv 85/337/EF.

Or. en

Ændringsforslag 448
Ewald Stadler

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 87

Kommissionens forslag Ændringsforslag

87. EU er tætbefolket, og i 2020 bor 80 % 
af EU 's befolkning sandsynligvis i byer 
eller bynære områder. Livskvaliteten vil 
være direkte påvirket af bymiljøets tilstand. 
Miljøvirkningerne af byer spredes også 

87. EU er tætbefolket, og i 2020 bor 80 % 
af EU 's befolkning sandsynligvis i byer 
eller bynære områder. Livskvaliteten vil 
være direkte påvirket af bymiljøets tilstand. 
Miljøvirkningerne af byer spredes også 
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langt ud over deres fysiske grænser, da de 
er stærkt afhængige af bynære områder og 
landdistrikter for at dække efterspørgslen 
efter fødevarer, energi, plads og ressourcer, 
og til at modtage affald.

langt ud over deres fysiske grænser, da de 
er stærkt afhængige af bynære områder og 
landdistrikter for at dække efterspørgslen 
efter fødevarer, energi, plads og ressourcer, 
og til at modtage affald. Der bør derfor 
lægges særlig vægt på fremme af 
landdistrikter og på jobskabelse i 
landbrugssektoren.

Or. de

Ændringsforslag 449
Andrés Perelló Rodríguez

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 88

Kommissionens forslag Ændringsforslag

88. De fleste byer har et sæt centrale 
miljøproblemer til fælles, herunder 
luftforurening, højt støjniveau, 
drivhusgasemissioner, vandknaphed, 
oversvømmelser og storme, forurenede 
industrigrunde, forladte industrigrunde og 
affald. Samtidig er det EU's byer, der er 
normgivende, når det gælder byers 
bæredygtighed, og som ofte iværksætter 
banebrydende innovative løsninger på 
miljøproblemer. Et stadigt stigende antal 
europæiske byer placerer miljømæssig 
bæredygtighed centralt i deres 
byudviklingsstrategier.

88. De fleste byer har et sæt centrale 
miljøproblemer til fælles, herunder 
luftforurening, for højt støjniveau, der er 
til fare for befolkningens sundhed,
drivhusgasemissioner, vandknaphed, 
oversvømmelser og storme, forurenede 
industrigrunde, forladte industrigrunde og 
affald. Samtidig er det EU's byer, der er 
normgivende, når det gælder byers 
bæredygtighed, og som ofte iværksætter 
banebrydende innovative løsninger på 
miljøproblemer. Et stadigt stigende antal 
europæiske byer placerer miljømæssig 
bæredygtighed centralt i deres 
byudviklingsstrategier.

Or. es

Ændringsforslag 450
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Forslag til afgørelse
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Bilag 1 – stk. 88 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

88a. På lang sigt skal EU udvikle en 
samlet strategi for, hvordan en grøn og 
inklusiv økonomi kan bidrage til bedre 
bymiljøer, ved at fokusere på 
integrationen af byplanlægning i 
forbindelse med målsætningerne 
vedrørende ressourceeffektivitet, en 
lavemissionsøkonomi, tilpasning til 
klimaændringer, bæredygtig 
byarealanvendelse, affaldshåndtering, 
økosystemernes modstandsdygtighed, 
vandforvaltning, menneskers sundhed, 
offentlig deltagelse i beslutningsprocesser 
og miljøoplysning og -bevidsthed.

Or. en

Ændringsforslag 451
Christa Klaß, Britta Reimers, Esther de Lange

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 89 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

89a. Unionens fødevaresikkerhedspolitik 
bør baseres på bæredygtigt landbrug og 
retfærdig handel. Klimaforandringerne 
lægger pres på naturressourcerne, da der 
skal produceres tilstrækkelige mængder 
fødevarer til en voksende 
verdensbefolkning med skiftende 
forbrugsmønstre. Importen af protein fra 
tredjelande med en utilstrækkelig 
miljøbeskyttelse kunne reduceres ved at 
fremme proteinafgrøder i EU. EU er 
desuden forpligtet til at forlange bilaterale 
og multilaterale 
miljøbeskyttelsesforanstaltninger, som er 
tilpassede og lovgivningsmæssige, i de 
berørte risikoområder.
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Or. de

Ændringsforslag 452
Cristina Gutiérrez-Cortines

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 89 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

89a. Strategierne for byerne skal medtage 
forslagene fra de talrige 
ekspertundersøgelser med henblik på 
udvikling af en helhedsorienteret metodik, 
der anerkender interaktionen mellem de 
forskellige problemer og løsninger i 
bymiljøet. Dette omhandler, ud over 
klimaforandringer, energi, 
tilgængelighed, vand, affald og støj, 
sundhedsrelaterede spørgsmål, velfærd, 
kultur, naturressourcer og det bebyggede 
landskab samt behovet for at betragte 
byen som et økonomisk og socialt rum, 
der skaber rigdom og velfærd.

Or. es

Ændringsforslag 453
Cristina Gutiérrez-Cortines

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 89 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

89b. Enhver vurdering af bymæssig 
bæredygtighed skal tage højde for 
udnyttelsen af monumenter, 
bygningsarven og den eksisterende 
arkitektur samt den nødvendige 
genanvendelse af de tomme, forladte eller 
ubeboede boliger, der findes i Europa, 
eftersom opførelse af nye bygninger 
indebærer en reduktion af de grønne 
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områder, udvinding af nye materialer og 
energiforbrug i forbindelse med 
byggeprocessen.

Or. es

Ændringsforslag 454
Giancarlo Scottà

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 91 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

91. For at forbedre bæredygtigheden af 
EU's byer skal programmet sikre, at 
følgende mål nås frem til 2020:

91. For at forbedre bæredygtigheden af 
EU's byer bør programmet sikre, at 
følgende mål nås frem til 2020:

Or. it

Ændringsforslag 455
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 91 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Et flertal af byerne i EU er i gang med at 
gennemføre politikker for bæredygtig 
byplanlægning og -design.

a) Et flertal af byerne i EU er i gang med at 
gennemføre politikker for bæredygtig 
byplanlægning og -design i 
overensstemmelse med en omfattende, 
langsigtet strategi for bæredygtige byer.

Or. en

Ændringsforslag 456
Zofija Mazej Kukovič

Forslag til afgørelse
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Bilag 1 – stk. 91 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Et flertal af byerne i EU er i gang med at 
gennemføre politikker for bæredygtig 
byplanlægning og -design.

a) Et flertal af byerne i EU er i gang med at 
gennemføre politikker for bæredygtig 
byplanlægning og -design, herunder for en 
bæredygtig fødevareforsyning.

Or. en

Ændringsforslag 457
Andrés Perelló Rodríguez

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 91 – afsnit 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) Tilvejebringelse af harmoniserede 
minimumskriterier for måling af 
forurening, navnlig støj- og 
luftforurening, herunder retningslinjer 
for korrekt placering af måleapparaterne 
for at undgå fejlbehæftede målinger eller 
mulig svindel i forbindelse med 
forelæggelse af data fra målinger på 
uhensigtsmæssige steder.

Or. es

Ændringsforslag 458
Marit Paulsen

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 91 – afsnit 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Fastlæggelse og vedtagelse af et sæt 
kriterier til vurdering af byers 
miljøpræstationer, under hensyntagen til de 
økonomiske og samfundsmæssige 
konsekvenser.

a) Fastlæggelse og vedtagelse af et sæt 
kriterier til vurdering af byers 
miljøpræstationer, under hensyntagen til de 
økonomiske og samfundsmæssige 
konsekvenser og forbindelserne med de 
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omkringliggende landdistrikter.

Or. en

Ændringsforslag 459
Cristina Gutiérrez-Cortines

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 91 – afsnit 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Fastlæggelse og vedtagelse af et sæt 
kriterier til vurdering af byers 
miljøpræstationer, under hensyntagen til de 
økonomiske og samfundsmæssige 
konsekvenser.

a) Fastlæggelse og vedtagelse af et sæt 
kriterier til vurdering af byers 
miljøpræstationer, under hensyntagen til de 
økonomiske og samfundsmæssige 
konsekvenser og den landskabsmæssige 
og arkitektoniske værdi samt naturens 
værdi.

Or. es

Ændringsforslag 460
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 91 – afsnit 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Sikring af, at byerne har oplysninger om 
og adgang til finansiering af 
foranstaltninger, som forbedrer byers 
bæredygtighed.

b) Sikring af, at indbyggerne og de lokale 
offentlige myndigheder i byerne har 
oplysninger om og adgang til finansiering 
af foranstaltninger, som forbedrer byers 
bæredygtighed.

Or. en

Ændringsforslag 461
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Forslag til afgørelse
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Bilag 1 – stk. 91 – afsnit 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) Fremme af en sund og bæredygtig 
mobilitet i byerne og mindskelse af luft-
og støjforureningen. Udvikling og 
modernisering af kollektive bytrafiknet. 
Integration af elektrisk mobilitet i de 
lokale transportplaner og udarbejdelse af 
planer for elbiler inden for rammerne af 
EU's bykommuner. Udvikling af sikre 
infrastrukturer for fodgængere og 
cyklister for at fordoble antallet af 
personer, der benytter disse aktive 
transportformer.

Or. en

Begrundelse

Parlamentet har i sin beslutning af december 2011 om "En køreplan for et fælles europæisk 
transportområde – mod et konkurrencedygtigt og ressourceeffektivt transportsystem" 
(2011/2096(INI)) opfordret til initiativer til at fordoble antallet af personer, der benytter 
aktive transportformer, såsom cykling.

Ændringsforslag 462
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 91 – afsnit 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) Fremme udviklingen af en samlet 
strategi for, hvordan en grøn og inklusiv 
økonomi kan bidrage til bedre bymiljøer.

Or. en

Ændringsforslag 463
Cristina Gutiérrez-Cortines

Forslag til afgørelse
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Bilag 1 – stk. 91 – afsnit 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) Sikring af åbne områder i byerne, der 
tager højde for fodgængeres mobilitet, 
sociale områder og adgang til naturen.

Or. es

Ændringsforslag 464
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 91 – afsnit 2 – litra b b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bb) Udveksling af bedste praksis for 
innovativ udvikling og bæredygtig levevis 
i byerne mellem byerne på EU-plan og 
internationalt plan.

Or. en

Ændringsforslag 465
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 92

Kommissionens forslag Ændringsforslag

92. Miljømæssig bæredygtighed er nøglen
til at bekæmpe fattigdom, sikre
livskvaliteten og økonomisk vækst. Ved 
Rio +20-topmødet gav verdens ledere 
fornyet tilsagn om deres engagement til 
bæredygtig udvikling og anerkendte dels 
inklusiv grøn økonomi som et vigtigt 
redskab til at opnå bæredygtig udvikling og 
dels den afgørende rolle, som sunde 
omgivelser spiller for fødevaresikkerheden 
og fattigdomsbekæmpelse. I lyset af 

92. Sikring af bæredygtighed er en af de 
vigtigste udfordringer i verden og er
nøglen til at afskaffe fattigdom og sikre
velstand og velfærd for alle. Ved Rio +20-
topmødet gav verdens ledere fornyet 
tilsagn om deres engagement til bæredygtig 
udvikling og til sikring af en økonomisk, 
socialt og miljømæssigt bæredygtig 
fremtid for Jorden for nuværende og 
kommende generationer. Desuden
anerkendte de dels inklusiv grøn økonomi 
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befolkningstilvæksten i en stadig mere 
urbaniseret verden vil udfordringerne bl.a. 
kræve handling på områderne
vandressourcer, have, bæredygtig 
forvaltning af landareal og økosystemer, 
ressourceeffektivitet (navnlig affald), 
bæredygtig energi og klimaforandringer, 
herunder også gennem udfasning af 
subsidier til fossile brændstoffer.
Problemer vil skulle løses gennem 
skræddersyede tilgange på lokalt eller 
nationalt plan eller på EU-niveau såvel 
som et aktivt engagement i internationale 
bestræbelser på at finde de løsninger, der er 
nødvendige for at sikre en bæredygtig 
global udvikling.

som et vigtigt redskab til at opnå 
bæredygtig udvikling og dels den 
afgørende rolle, som sunde omgivelser 
spiller for fødevaresikkerheden og 
fattigdomsbekæmpelse. I lyset af 
befolkningstilvæksten i en stadig mere 
urbaniseret verden vil udfordringerne bl.a. 
kræve international handling på en række 
områder, såsom vandressourcer, have, 
bæredygtig forvaltning af landareal og 
økosystemer, ressourceeffektivitet (navnlig 
affald), bæredygtig energi og 
klimaforandringer, herunder også gennem 
udfasning af miljøskadelig støtte, herunder
subsidier til fossile brændstoffer. Ud over 
at omsætte disse tilsagn til 
foranstaltninger på lokalt eller nationalt 
plan eller på EU-niveau engagerer EU sig 
proaktivt i internationale bestræbelser på at 
finde de løsninger, der er nødvendige for at 
sikre en bæredygtig global udvikling.

Or. en

Ændringsforslag 466
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 92

Kommissionens forslag Ændringsforslag

92. Miljømæssig bæredygtighed er nøglen 
til at bekæmpe fattigdom, sikre 
livskvaliteten og økonomisk vækst. Ved 
Rio +20-topmødet gav verdens ledere 
fornyet tilsagn om deres engagement til 
bæredygtig udvikling og anerkendte dels 
inklusiv grøn økonomi som et vigtigt 
redskab til at opnå bæredygtig udvikling og 
dels den afgørende rolle, som sunde 
omgivelser spiller for fødevaresikkerheden 
og fattigdomsbekæmpelse. I lyset af 
befolkningstilvæksten i en stadig mere 
urbaniseret verden vil udfordringerne bl.a. 
kræve handling på områderne 

92. Miljømæssig bæredygtighed er nøglen 
til at bekæmpe fattigdom, sikre 
livskvaliteten og økonomisk vækst. Ved 
Rio +20-topmødet gav verdens ledere 
fornyet tilsagn om deres engagement til 
bæredygtig udvikling og anerkendte dels 
inklusiv grøn økonomi som et vigtigt 
redskab til at opnå bæredygtig udvikling og 
dels den afgørende rolle, som sunde 
omgivelser spiller for fødevaresikkerheden 
og fattigdomsbekæmpelse. I lyset af 
befolkningstilvæksten i en stadig mere 
urbaniseret verden vil udfordringerne bl.a. 
kræve handling på områderne 
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vandressourcer, have, bæredygtig 
forvaltning af landareal og økosystemer, 
ressourceeffektivitet (navnlig affald), 
bæredygtig energi og klimaforandringer, 
herunder også gennem udfasning af
subsidier til fossile brændstoffer. 
Problemer vil skulle løses gennem 
skræddersyede tilgange på lokalt eller 
nationalt plan eller på EU-niveau såvel 
som et aktivt engagement i internationale 
bestræbelser på at finde de løsninger, der er 
nødvendige for at sikre en bæredygtig 
global udvikling.

vandressourcer, have, bæredygtig 
forvaltning af landareal og økosystemer, 
ressourceeffektivitet (navnlig affald), 
bæredygtig energi og klimaforandringer, 
herunder også gennem udpegning og
udfasning af miljøskadelig støtte. 
Problemer vil skulle løses gennem 
skræddersyede tilgange på lokalt eller 
nationalt plan eller på EU-niveau såvel 
som et aktivt engagement i internationale 
bestræbelser på at finde de løsninger, der er 
nødvendige for at sikre en bæredygtig 
global udvikling.

Or. en

Ændringsforslag 467
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 93

Kommissionens forslag Ændringsforslag

93. Rio +20-topmødets resultater vil skulle
afspejles i den interne og eksterne politiske 
prioriteter i Unionen og i dens 
medlemsstater. Unionen bør også støtte
oprettelsen af et politisk forum på højt 
plan, som gradvis erstatter FN's 
kommission for bæredygtig udvikling og
overvåger gennemførelsen af Rio +20-
topmødets resultater.

93. Rio +20-topmødets resultater skal
afspejles i den interne og eksterne politiske 
prioriteter i Unionen og i dens 
medlemsstater. Unionen bør også støtte
arbejdet i det politiske forum på højt plan, 
som skal erstatte FN's kommission for 
bæredygtig udvikling og overvåge
gennemførelsen af Rio +20-topmødets 
resultater.

Or. en

Ændringsforslag 468
Dan Jørgensen

Forslag til afgørelse
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Bilag 1 – stk. 94

Kommissionens forslag Ændringsforslag

94. Mange af de prioriterede mål, der er 
opstillet i dette program, kan kun nås fuldt 
ud som led i en global tilgang og i 
samarbejde med partnerlande. Det er 
grunden til, at Unionen og dens 
medlemsstater bør deltage i relevante 
internationale, regionale og bilaterale 
processer på en stærk, fokuseret, forenet og 
sammenhængende måde. De bør fortsætte 
med at fremme en effektiv, regelbaseret 
ramme for global miljøpolitik, suppleret 
med en mere effektiv og mere strategisk 
tilgang, hvor bilaterale og regionale 
politiske dialoger og samarbejdet er 
skræddersyet til hhv. Unionens strategiske 
partnere, kandidatlande, nabolande og 
udviklingslande og støttes med 
tilstrækkelig finansiering.

94. Mange af de prioriterede mål, der er 
opstillet i dette program, kan kun nås fuldt 
ud som led i en global tilgang og i 
samarbejde med partnerlande. Det er 
grunden til, at Unionen og dens 
medlemsstater bør deltage i relevante 
internationale, regionale og bilaterale 
processer, såsom bilaterale handelsaftaler,
på en stærk, fokuseret, forenet og 
sammenhængende måde. De bør fortsætte 
med at fremme en effektiv, regelbaseret 
ramme for global miljøpolitik, suppleret 
med en mere effektiv og mere strategisk 
tilgang, hvor bilaterale og regionale 
politiske dialoger og samarbejdet er 
skræddersyet til hhv. Unionens strategiske 
partnere, kandidatlande, nabolande og 
udviklingslande og støttes med 
tilstrækkelig finansiering.

Or. en

Ændringsforslag 469
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 94

Kommissionens forslag Ændringsforslag

94. Mange af de prioriterede mål, der er 
opstillet i dette program, kan kun nås fuldt 
ud som led i en global tilgang og i 
samarbejde med partnerlande. Det er 
grunden til, at Unionen og dens 
medlemsstater bør deltage i relevante 
internationale, regionale og bilaterale 
processer på en stærk, fokuseret, forenet og 
sammenhængende måde. De bør fortsætte 
med at fremme en effektiv, regelbaseret 
ramme for global miljøpolitik, suppleret 
med en mere effektiv og mere strategisk 

94. Mange af de prioriterede mål, der er 
opstillet i dette program, kan kun nås fuldt 
ud som led i en global tilgang og i 
samarbejde med partnerlande. Det er 
grunden til, at Unionen og dens 
medlemsstater bør deltage i relevante 
internationale, regionale og bilaterale 
processer på en stærk, fokuseret, forenet og 
sammenhængende måde. De bør fortsætte 
med at fremme en effektiv, regelbaseret 
ramme for global miljøpolitik, suppleret 
med en mere effektiv og mere strategisk 
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tilgang, hvor bilaterale og regionale 
politiske dialoger og samarbejdet er 
skræddersyet til hhv. Unionens strategiske 
partnere, kandidatlande, nabolande og 
udviklingslande og støttes med 
tilstrækkelig finansiering.

tilgang, hvor bilaterale og regionale 
politiske dialoger og samarbejdet er 
skræddersyet til hhv. Unionens strategiske 
partnere, kandidatlande, nabolande og 
udviklingslande og støttes med 
tilstrækkelig finansiering. Der bør lægges 
særlig vægt på Sortehavet.

Or. en

Ændringsforslag 470
Giancarlo Scottà

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 95

Kommissionens forslag Ændringsforslag

95. Programmets tidsramme svarer til de 
vigtigste faser i international klima-, 
biodiversitets- og kemikaliepolitik. Hvis 
loftet på 2 °C skal overholdes, skal de 
globale drivhusgasemissioner reduceres 
med mindst 50 % i forhold til 1990-
niveauet frem til 2050. Parterne i 
klimakonventionen har dog kun givet 
tilsagn om halvdelen af de krævede 
emissionsreduktioner frem til 2020. Uden 
en mere resolut global indsats, vil 
klimaforandringerne sandsynligvis ikke 
kunne forhindres. Selv i en optimal 
situation vil landene i stigende grad stå 
over for uundgåelige virkninger af 
klimaforandringerne på grund af de 
historiske drivhusgasemissioner, og de vil 
være nødt til at udvikle 
klimatilpasningsstrategier. Ifølge 
Durbanplatformen for en styrket indsats
(Durban Platform for Enhanced Action) 
skal der indgås en omfattende og solid 
aftale for alle senest i 2015 til 
gennemførelse fra og med 2020. Unionen 
vil fortsat engagere sig aktivt i denne 
proces, herunder i drøftelser om, hvordan 
man kan mindske forskellen mellem 
nuværende emissionsreduktionstilsagn, 

95. Programmets tidsramme svarer til de 
vigtigste faser i international klima-, 
biodiversitets- og kemikaliepolitik. Hvis 
loftet på 2 °C skal overholdes, skal de 
globale drivhusgasemissioner ifølge 
IPCC's vurdering reduceres med mindst 
50 % i forhold til 1990-niveauet frem til 
2050. Parterne i klimakonventionen har 
dog kun givet tilsagn om halvdelen af de 
krævede emissionsreduktioner frem til 
2020. Uden en mere resolut global indsats, 
vil klimaforandringerne sandsynligvis ikke 
kunne afbødes. Selv i en optimal situation 
vil landene i stigende grad stå over for 
uundgåelige virkninger af 
klimaforandringerne, og de vil være nødt 
til at udvikle klimatilpasningsstrategier. 
Ifølge Durbanplatformen for en styrket 
indsats (Durban Platform for Enhanced 
Action) skal der indgås en omfattende og 
solid aftale for alle senest i 2015 til 
gennemførelse fra og med 2020. Unionen 
vil fortsat engagere sig aktivt i denne 
proces, herunder i drøftelser om, hvordan 
man kan mindske forskellen mellem 
nuværende emissionsreduktionstilsagn, 
som de udviklede lande og 
udviklingslandene har afgivet, og den 
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som de udviklede lande og 
udviklingslandene har afgivet, og den 
indsats, der kræves for at blive på en kurs, 
der er er forenelig med 2 oC-målet. 
Opfølgningen til Rio +20-topmødet burde 
også bidrage til at reducere 
drivhusgasemissionerne og således styrke
kampen mod klimaforandringer. 
Sideløbende hermed bør EU fortsætte med 
og yderligere intensivere 
klimapartnerskaber med strategiske 
partnere og bør træffe yderligere 
foranstaltninger til at integrere miljø- og 
klimahensyn i sin udviklingspolitik.

indsats, der kræves for at blive på en kurs, 
der er forenelig med 2 oC-målet. 
Opfølgningen til Rio +20-topmødet burde 
også bidrage til at reducere 
drivhusgasemissionerne og således styrke
tilpasningen til klimaforandringer. 
Sideløbende hermed bør EU fortsætte med 
og yderligere intensivere 
klimapartnerskaber med strategiske 
partnere og bør træffe yderligere 
foranstaltninger til at integrere miljø- og 
klimahensyn i sin eksterne politik baseret 
på gensidighed og 
krydsoverensstemmelse.

Or. it

Ændringsforslag 471
Margrete Auken, Jo Leinen

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 95

Kommissionens forslag Ændringsforslag

95. Programmets tidsramme svarer til de 
vigtigste faser i international klima-, 
biodiversitets- og kemikaliepolitik. Hvis 
loftet på 2 °C skal overholdes, skal de 
globale drivhusgasemissioner reduceres 
med mindst 50 % i forhold til 1990-
niveauet frem til 2050. Parterne i 
klimakonventionen har dog kun givet 
tilsagn om halvdelen af de krævede 
emissionsreduktioner frem til 2020. Uden 
en mere resolut global indsats, vil 
klimaforandringerne sandsynligvis ikke 
kunne forhindres. Selv i en optimal 
situation vil landene i stigende grad stå 
over for uundgåelige virkninger af 
klimaforandringerne på grund af de 
historiske drivhusgasemissioner, og de vil 
være nødt til at udvikle 
klimatilpasningsstrategier. Ifølge 
Durbanplatformen for en styrket indsats
(Durban Platform for Enhanced Action) 

95. Programmets tidsramme svarer til de 
vigtigste faser i international klima-, 
biodiversitets- og kemikaliepolitik. Hvis 
loftet på 2 °C skal overholdes, skal de 
globale drivhusgasemissioner reduceres 
med mindst 50 % i forhold til 1990-
niveauet frem til 2050. Parterne i 
klimakonventionen har dog kun givet 
tilsagn om halvdelen af de krævede 
emissionsreduktioner frem til 2020. Uden 
en mere resolut global indsats, vil 
klimaforandringerne sandsynligvis ikke 
kunne forhindres. Selv i en optimal 
situation vil landene i stigende grad stå 
over for uundgåelige virkninger af 
klimaforandringerne på grund af de 
historiske drivhusgasemissioner, og de vil 
være nødt til at udvikle 
klimatilpasningsstrategier. Ifølge 
Durbanplatformen for en styrket indsats
(Durban Platform for Enhanced Action) 
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skal der indgås en omfattende og solid 
aftale for alle senest i 2015 til 
gennemførelse fra og med 2020. Unionen 
vil fortsat engagere sig aktivt i denne 
proces, herunder i drøftelser om, hvordan 
man kan mindske forskellen mellem 
nuværende emissionsreduktionstilsagn, 
som de udviklede lande og 
udviklingslandene har afgivet, og den 
indsats, der kræves for at blive på en kurs, 
der er er forenelig med 2 oC-målet. 
Opfølgningen til Rio +20-topmødet burde 
også bidrage til at reducere 
drivhusgasemissionerne og således styrke 
kampen mod klimaforandringer. 
Sideløbende hermed bør EU fortsætte med 
og yderligere intensivere 
klimapartnerskaber med strategiske 
partnere og bør træffe yderligere 
foranstaltninger til at integrere miljø- og 
klimahensyn i sin udviklingspolitik.

skal der indgås en omfattende og solid 
aftale for alle senest i 2015 til 
gennemførelse fra og med 2020. Unionen 
vil fortsat engagere sig aktivt i denne 
proces, herunder i drøftelser om, hvordan 
man kan mindske forskellen mellem 
nuværende emissionsreduktionstilsagn, 
som de udviklede lande og 
udviklingslandene har afgivet, og den 
indsats, der kræves for at blive på en kurs, 
der er forenelig med 2 oC-målet uden at se 
bort fra den videnskabelige 
dokumentation for behovet for et 1,5 °C-
mål med henblik på at mindske de 
alvorlige konsekvenser for de mest 
sårbare lande. Opfølgningen til Rio +20-
topmødet burde også bidrage til at reducere 
drivhusgasemissionerne og således styrke 
kampen mod klimaforandringer. 
Sideløbende hermed bør EU fortsætte med 
og yderligere intensivere 
klimapartnerskaber med strategiske 
partnere ved at indfri løfterne om 
kapacitetsopbygning, finansiering af 
klimatiltag og teknologisk bistand og bør 
træffe yderligere foranstaltninger til at 
integrere miljø- og klimahensyn i sin 
udviklingspolitik. EU bør også definere 
sine kilder og sin rimelige andel for at 
bidrage til den grønne klimafond inden 
for rammerne af UNFCCC-forpligtelsen.

Or. en

Ændringsforslag 472
Andrés Perelló Rodríguez

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 95

Kommissionens forslag Ændringsforslag

95. Programmets tidsramme svarer til de 
vigtigste faser i international klima-, 
biodiversitets- og kemikaliepolitik. Hvis 
loftet på 2 °C skal overholdes, skal de 

95. Programmets tidsramme svarer til de 
vigtigste faser i international klima-, 
biodiversitets- og kemikaliepolitik. Hvis 
loftet på 2 °C skal overholdes, skal de 
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globale drivhusgasemissioner reduceres 
med mindst 50 % i forhold til 1990-
niveauet frem til 2050. Parterne i 
klimakonventionen har dog kun givet 
tilsagn om halvdelen af de krævede 
emissionsreduktioner frem til 2020. Uden 
en mere resolut global indsats, vil 
klimaforandringerne sandsynligvis ikke 
kunne forhindres. Selv i en optimal 
situation vil landene i stigende grad stå 
over for uundgåelige virkninger af 
klimaforandringerne på grund af de 
historiske drivhusgasemissioner, og de vil 
være nødt til at udvikle 
klimatilpasningsstrategier. Ifølge 
Durbanplatformen for en styrket indsats
(Durban Platform for Enhanced Action) 
skal der indgås en omfattende og solid 
aftale for alle senest i 2015 til 
gennemførelse fra og med 2020. Unionen 
vil fortsat engagere sig aktivt i denne 
proces, herunder i drøftelser om, hvordan 
man kan mindske forskellen mellem 
nuværende emissionsreduktionstilsagn, 
som de udviklede lande og 
udviklingslandene har afgivet, og den 
indsats, der kræves for at blive på en kurs, 
der er forenelig med 2 oC-målet. 
Opfølgningen til Rio +20-topmødet burde 
også bidrage til at reducere 
drivhusgasemissionerne og således styrke 
kampen mod klimaforandringer. 
Sideløbende hermed bør EU fortsætte med 
og yderligere intensivere 
klimapartnerskaber med strategiske 
partnere og bør træffe yderligere 
foranstaltninger til at integrere miljø- og 
klimahensyn i sin udviklingspolitik.

globale drivhusgasemissioner reduceres 
med mindst 50 % i forhold til 1990-
niveauet frem til 2050. Parterne i 
klimakonventionen har dog kun givet 
tilsagn om halvdelen af de krævede 
emissionsreduktioner frem til 2020. Uden 
en mere resolut global indsats, vil 
klimaforandringerne sandsynligvis ikke 
kunne forhindres. Selv i en optimal 
situation vil landene i stigende grad stå 
over for uundgåelige virkninger af 
klimaforandringerne på grund af de 
historiske drivhusgasemissioner, og de vil 
være nødt til at udvikle 
klimatilpasningsstrategier. Ifølge 
Durbanplatformen for en styrket indsats
(Durban Platform for Enhanced Action) 
skal der indgås en omfattende og solid 
aftale for alle senest i 2015 til 
gennemførelse fra og med 2020. Unionen 
vil fortsat engagere sig aktivt i denne 
proces, herunder i drøftelser om, hvordan 
man kan mindske forskellen mellem 
nuværende emissionsreduktionstilsagn, 
som de udviklede lande og 
udviklingslandene har afgivet, og den 
indsats, der kræves for at blive på en kurs, 
der er forenelig med 2 oC-målet. 
Opfølgningen til Rio +20-topmødet burde 
også bidrage til at reducere 
drivhusgasemissionerne og således styrke 
kampen mod klimaforandringer. 
Sideløbende hermed bør EU fortsætte med 
og yderligere intensivere 
klimapartnerskaber med strategiske 
partnere og bør træffe yderligere 
foranstaltninger til at integrere miljø- og 
klimahensyn i sin udviklingspolitik. EU 
bør lede de internationale forhandlinger 
for at fremme interaktionen mellem EU's 
emissionshandelsordning og andre 
emissionshandelsordninger med det sigte i 
den nærmeste fremtid at skabe et globalt 
kulstofmarked for medlemmerne af 
Organisationen for Økonomisk 
Samarbejde og Udvikling (OECD) og de 
vigtigste vækstøkonomier.
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Or. es

Ændringsforslag 473
Gerben-Jan Gerbrandy

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 96

Kommissionens forslag Ændringsforslag

96. De globale biodiversitetsmål i henhold 
til konventionen om den biologiske 
mangfoldighed (CBD) skal være nået i 
2020, hvis det skal lykkes at bremse og i 
sidste ende vende tabet af biodiversitet på 
verdensplan. EU vil yde sit rimelige bidrag 
til disse bestræbelser, bl.a. ved at nå målet 
om at fordoble biodiversitetsrelateret 
finansiering til udviklingslandene frem til 
2015 og opretholde dette niveau indtil 
2020. Der findes allerede et globalt 2020-
mål for forvaltning af risici fra kemikalier. 
EU vil fortsat spille en aktiv og konstruktiv 
rolle for at hjælpe disse processer med at 
nå deres mål.

96. De globale biodiversitetsmål i henhold 
til konventionen om den biologiske 
mangfoldighed (CBD) skal være nået i 
2020, hvis det skal lykkes at bremse og i 
sidste ende vende tabet af biodiversitet på 
verdensplan. EU vil yde sit rimelige bidrag 
til disse bestræbelser, bl.a. ved at nå målet 
om at fordoble biodiversitetsrelateret 
finansiering til udviklingslandene frem til 
2015 og opretholde dette niveau indtil 
2020. EU vil fortsat støtte gennemførelsen 
af FN's konvention om bekæmpelse af 
ørkendannelse, navnlig ved at træffe 
foranstaltninger til at opnå en 
jordforringelsesneutral verden som aftalt 
på Rio +20-topmødet. EU vil endvidere 
styrke indsatsen for at nå det globale
2020-mål med henblik på at sikre en 
forsvarlig forvaltning af kemikalier i hele 
deres livscyklus og af farligt affald, som 
understreget på Rio +20-topmødet, og for 
at støtte relaterede konventioner. EU vil 
fortsat spille en aktiv og konstruktiv rolle 
for at hjælpe disse processer med at nå 
deres mål.

Or. en

Ændringsforslag 474
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Forslag til afgørelse
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Bilag 1 – stk. 96 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

96a. EU bør engagere sig proaktivt i 
internationale forhandlinger om nye og 
fremspirende problemer, navnlig i nye 
konventioner, aftaler og vurderinger, 
såsom forhandling om en 
gennemførelsesaftale inden for rammerne 
af UNCLOS på områder uden for 
national jurisdiktion og "World Ocean 
Assessment".

Or. en

Ændringsforslag 475
Ewald Stadler

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 97

Kommissionens forslag Ændringsforslag

97. Unionen har opnået gode resultater, når 
det gælder deltagelse i multilaterale 
miljøaftaler, selv om en række 
medlemsstater stadig ikke har ratificeret 
vigtige aftaler. Det svækker Unionens 
troværdighed i tilknyttede forhandlinger. 
Medlemsstaterne og Unionen bør sikre 
rettidig ratifikation af alle multilaterale 
miljøaftaler, som de har undertegnet.

97. Unionen har opnået gode resultater, når 
det gælder deltagelse i multilaterale 
miljøaftaler, selv om en række 
medlemsstater stadig ikke har ratificeret 
vigtige aftaler. Det svækker Unionens 
troværdighed i tilknyttede forhandlinger. 
Medlemsstaterne og Unionen bør sikre 
rettidig ratifikation af alle multilaterale 
miljøaftaler, som de har undertegnet, men i 
den forbindelse tage højde for, at 
medlemsstaterne må bruge forskellige 
tilgange i bekæmpelsen af 
klimaforandringer.

Or. de

Ændringsforslag 476
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Forslag til afgørelse
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Bilag 1 – stk. 97 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

97a. EU bør yderligere intensivere sit 
bidrag til initiativer, der letter overgangen 
til en inklusiv grøn økonomi på 
internationalt plan, såsom fremme af 
passende mulighedsskabende 
forudsætninger samt udvikling af 
markedsbaserede instrumenter og 
indikatorer ud over BNP, i 
overensstemmelse med sine interne 
politikker.

Or. en

Ændringsforslag 477
Karin Kadenbach

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 98

Kommissionens forslag Ændringsforslag

98. EU bør også udnytte sin position som 
en af verdens største markeder for at 
fremme politikker og tilgange, som 
mindsker presset på det globale 
naturressourcegrundlag. Det kan gøres ved 
at ændre forbrugs- og 
produktionsmønstrene og også gennem at 
sikre, at handelspolitikker og politikker for 
det indre marked understøtter miljø- og 
klimamålene og skaber incitamenter for 
andre lande til at opgradere og håndhæve 
deres miljøregler og -standarder. EU vil 
fortsætte med at fremme bæredygtig 
udvikling gennem forhandling og 
gennemførelse af specifikke bestemmelser 
i sine internationale handelsaftaler og bør 
også overveje andre politikmuligheder for 
at reducere miljøkonsekvenserne af EU's 
forbrug i lande uden for EU. Et eksempel 
på en sådan politikmulighed er
partnerskaberne vedrørende 

98. EU bør også udnytte sin position som 
en af verdens største markeder for at 
fremme politikker og tilgange, som 
mindsker presset på det globale 
naturressourcegrundlag. Det kan EU ikke 
opnå på egen hånd, men fremme ved at 
ændre forbrugs- og produktionsmønstrene 
og også ved at sikre, at handelspolitikker 
og politikker for det indre marked 
understøtter miljø- og klimamålene og 
skaber incitamenter for andre lande til at 
opgradere og håndhæve deres miljøregler 
og -standarder. EU vil fortsætte med at 
fremme bæredygtig udvikling gennem 
forhandling og gennemførelse af specifikke 
bestemmelser i sine internationale 
handelsaftaler og bør også overveje andre 
politikmuligheder for at reducere 
miljøkonsekvenserne af EU's forbrug i 
lande uden for EU. Partnerskaberne 
vedrørende retshåndhævelse, god 
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retshåndhævelse, god forvaltningspraksis 
og handel på skovbrugsområdet (FLEGT), 
der etablerer en ramme for at sikre, at det 
kun er lovligt fældet træ, der kommer på 
EU-markedet fra partnerlande.

forvaltningspraksis og handel på 
skovbrugsområdet (FLEGT) udvikles 
yderligere og udvides til andre produkter.

Or. en

Ændringsforslag 478
Giancarlo Scottà

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 98

Kommissionens forslag Ændringsforslag

98. EU bør også udnytte sin position som 
en af verdens største markeder for at 
fremme politikker og tilgange, som 
mindsker presset på det globale 
naturressourcegrundlag. Det kan gøres ved 
at ændre forbrugs- og 
produktionsmønstrene og også gennem at 
sikre, at handelspolitikker og politikker for 
det indre marked understøtter miljø- og 
klimamålene og skaber incitamenter for
andre lande til at opgradere og håndhæve
deres miljøregler og -standarder. EU vil 
fortsætte med at fremme bæredygtig 
udvikling gennem forhandling og 
gennemførelse af specifikke bestemmelser 
i sine internationale handelsaftaler og bør 
også overveje andre politikmuligheder for 
at reducere miljøkonsekvenserne af EU's 
forbrug i lande uden for EU. Et eksempel 
på en sådan politikmulighed er 
partnerskaberne vedrørende 
retshåndhævelse, god forvaltningspraksis 
og handel på skovbrugsområdet (FLEGT), 
der etablerer en ramme for at sikre, at det 
kun er lovligt fældet træ, der kommer på 
EU-markedet fra partnerlande.

98. EU bør også udnytte sin position som 
en af verdens største markeder for at 
fremme politikker og tilgange, som 
mindsker presset på det globale 
naturressourcegrundlag. Det kan gøres ved 
at ændre forbrugs- og 
produktionsmønstrene og også gennem at 
sikre, at handelspolitikker og politikker for 
det indre marked understøtter miljø- og 
klimamålene og – på basis af gensidighed 
– fastsætter bestemmelser med henblik på, 
at andre lande opgraderer og håndhæver
deres miljøregler og -standarder samt deres 
regler til bekæmpelse af miljødumping. 
EU vil fortsætte med at fremme bæredygtig 
udvikling gennem forhandling og 
gennemførelse af specifikke bestemmelser 
i sine internationale handelsaftaler og bør 
også overveje andre politikmuligheder for 
at reducere miljøkonsekvenserne af EU's 
forbrug i lande uden for EU. Et eksempel 
på en sådan politikmulighed er 
partnerskaberne vedrørende 
retshåndhævelse, god forvaltningspraksis 
og handel på skovbrugsområdet (FLEGT), 
der etablerer en ramme for at sikre, at det 
kun er lovligt fældet træ, der kommer på 
EU-markedet fra partnerlande.

Or. it
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Ændringsforslag 479
Dan Jørgensen

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 98

Kommissionens forslag Ændringsforslag

98. EU bør også udnytte sin position som 
en af verdens største markeder for at 
fremme politikker og tilgange, som 
mindsker presset på det globale 
naturressourcegrundlag. Det kan gøres ved 
at ændre forbrugs- og 
produktionsmønstrene og også gennem at 
sikre, at handelspolitikker og politikker for 
det indre marked understøtter miljø- og 
klimamålene og skaber incitamenter for 
andre lande til at opgradere og håndhæve 
deres miljøregler og -standarder. EU vil 
fortsætte med at fremme bæredygtig 
udvikling gennem forhandling og 
gennemførelse af specifikke bestemmelser 
i sine internationale handelsaftaler og bør 
også overveje andre politikmuligheder for 
at reducere miljøkonsekvenserne af EU's 
forbrug i lande uden for EU. Et eksempel 
på en sådan politikmulighed er 
partnerskaberne vedrørende 
retshåndhævelse, god forvaltningspraksis 
og handel på skovbrugsområdet (FLEGT), 
der etablerer en ramme for at sikre, at det 
kun er lovligt fældet træ, der kommer på 
EU-markedet fra partnerlande.

98. EU bør også udnytte sin position som 
en af verdens største markeder for at 
fremme politikker og tilgange, som 
mindsker presset på det globale 
naturressourcegrundlag. Det kan gøres ved 
at ændre forbrugs- og 
produktionsmønstrene og også gennem at 
sikre, at handelspolitikker og politikker for 
det indre marked understøtter miljø- og 
klimamålene og skaber incitamenter for 
andre lande til at opgradere og håndhæve 
deres miljøregler og -standarder. EU vil 
fortsætte med at fremme bæredygtig 
udvikling gennem forhandling og 
gennemførelse af specifikke bestemmelser 
i sine internationale og bilaterale
handelsaftaler og bør også overveje andre 
politikmuligheder for at reducere 
miljøkonsekvenserne af EU's forbrug i 
lande uden for EU. Handelsliberalisering 
bør ikke få negative indvirkninger på 
miljøet i tredjelande eller være til ulempe 
for eksisterende miljøstandarder eller 
politikker til beskyttelse af levesteder og 
vilde dyr. Et eksempel på en sådan 
politikmulighed er partnerskaberne 
vedrørende retshåndhævelse, god 
forvaltningspraksis og handel på 
skovbrugsområdet (FLEGT), der etablerer 
en ramme for at sikre, at det kun er lovligt 
fældet træ, der kommer på EU-markedet 
fra partnerlande.

Or. en
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Ændringsforslag 480
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 98

Kommissionens forslag Ændringsforslag

98. EU bør også udnytte sin position som 
en af verdens største markeder for at 
fremme politikker og tilgange, som 
mindsker presset på det globale 
naturressourcegrundlag. Det kan gøres ved 
at ændre forbrugs- og 
produktionsmønstrene og også gennem at 
sikre, at handelspolitikker og politikker for 
det indre marked understøtter miljø- og 
klimamålene og skaber incitamenter for 
andre lande til at opgradere og håndhæve 
deres miljøregler og -standarder. EU vil 
fortsætte med at fremme bæredygtig 
udvikling gennem forhandling og 
gennemførelse af specifikke bestemmelser 
i sine internationale handelsaftaler og bør 
også overveje andre politikmuligheder for 
at reducere miljøkonsekvenserne af EU's 
forbrug i lande uden for EU. Et eksempel 
på en sådan politikmulighed er 
partnerskaberne vedrørende 
retshåndhævelse, god forvaltningspraksis 
og handel på skovbrugsområdet (FLEGT), 
der etablerer en ramme for at sikre, at det 
kun er lovligt fældet træ, der kommer på 
EU-markedet fra partnerlande.

98. EU bør også udnytte sin position som 
en af verdens største markeder for at 
fremme politikker og tilgange, som 
mindsker presset på det globale 
naturressourcegrundlag. Det kan gøres ved 
at ændre forbrugs- og 
produktionsmønstrene og også gennem at 
sikre, at handelspolitikker og politikker for 
det indre marked understøtter miljø- og 
klimamålene og skaber incitamenter for 
andre lande til at opgradere og håndhæve 
deres miljøregler og -standarder. EU vil 
fortsætte med at fremme bæredygtig 
udvikling gennem forhandling og 
gennemførelse af specifikke bestemmelser 
i sine internationale handelsaftaler og bør 
også overveje andre politikmuligheder for 
at reducere miljøkonsekvenserne af EU's 
forbrug i lande uden for EU. Et eksempel 
på en sådan politikmulighed er 
partnerskaberne vedrørende 
retshåndhævelse, god forvaltningspraksis 
og handel på skovbrugsområdet (FLEGT), 
der etablerer en ramme for at sikre, at det 
kun er lovligt fældet træ, der kommer på 
EU-markedet fra partnerlande. Andre 
politikmuligheder for at reducere de 
globale miljøkonsekvenser af EU's 
forbrug vil også blive undersøgt.

Or. en

Ændringsforslag 481
Eija-Riitta Korhola

Forslag til afgørelse
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Bilag 1 – stk. 99

Kommissionens forslag Ændringsforslag

99. EU bør fortsætte med at støtte 
miljømæssigt ansvarlige 
forretningsmetoder. Nye forpligtelser i 
henhold til EU-initiativet vedrørende 
ansvarlig virksomhedsadfærd for 
børsnoterede og store ikke-børsnoterede 
udvindingsvirksomheder og primære 
skovbrugsvirksomheder med henblik på at 
indberette deres betalinger til regeringer, 
vil føre til en mere gennemsigtig og 
ansvarlig udnyttelse af naturressourcerne.
Som en førende udbyder af miljøvenlige
varer og tjenester bør EU fremme globale 
grønne standarder, frihandel med 
miljøvarer og -tjenester, yderligere 
udbredelse af miljø- og klimavenlige 
teknologier, beskyttelse af investeringer og 
intellektuelle ejendomsrettigheder og 
international udveksling af bedste praksis.

99. EU bør fortsætte med at støtte 
miljømæssigt ansvarlige 
forretningsmetoder. Som en førende 
udbyder af miljøvenlige varer og tjenester 
bør EU fremme globale grønne standarder, 
frihandel med miljøvarer og -tjenester, 
yderligere udbredelse af miljø- og 
klimavenlige teknologier, beskyttelse af 
investeringer og intellektuelle 
ejendomsrettigheder og international 
udveksling af bedste praksis.

Or. en

Begrundelse

Skovbaserede industrier anvender vedvarende skovressourcer, og de er allerede underlagt et 
rapporteringskrav under anden lovgivning og i form af frivillige tredjepartskontrolsystemer.

Ændringsforslag 482
Dan Jørgensen

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 99 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

99a. Store lagre af forældede pesticider og 
andre forældede kemikalier udgør en 
trussel i EU-landene, ENPI-landene og 
Den Russiske Føderation. Denne trussel 
er delvist blevet elimineret gennem 
oprydningsprogrammer på nationalt plan 
og EU-plan, f.eks. i de baltiske lande og 
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Polen, men der er stadig tilbageværende 
lagre. De store mængder i ENPI-landene 
og Den Russiske Føderation indebærer en 
risiko for en miljøkatastrofe for borgerne 
og for EU's forbrugere af importerede 
fødevarer. Der skal fastlægges en strategi 
for forebyggelse af fødevareskandaler 
(som f.eks. Nitrofen-sagen i Tyskland) og 
økonomiske tab gennem et omfattende 
regionalt oprydningsprogram i EU-
medlemsstaterne, ENPI-landene og Den 
Russiske Føderation.

Or. en

Ændringsforslag 483
Giancarlo Scottà

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 100 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

100. For at øge EU's effektivitet med 
hensyn til at afhjælpe regionale og globale 
miljø- og klimaproblemer skal programmet 
sikre, at følgende mål nås frem til 2020:

100. For at øge EU's effektivitet med 
hensyn til at afhjælpe regionale og globale 
miljø- og klimaproblemer bør programmet 
sikre, at følgende mål nås frem til 2020:

Or. it

Ændringsforslag 484
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 100 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Resultaterne af Rio +20-topmødet er 
fuldt integreret i EU's eksterne politikker, 
og EU bidrager effektivt til den globale 
indsats for at gennemføre de aftalte 
forpligtelser, herunder forpligtelserne i 
henhold til Rio-konventionerne.

a) Resultaterne af Rio +20-topmødet er 
fuldt integreret i EU's interne og eksterne 
politikker, og EU bidrager effektivt til den 
globale indsats for at gennemføre de aftalte 
forpligtelser, herunder forpligtelserne i 
henhold til Rio-konventionerne.
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Or. en

Ændringsforslag 485
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 100 – afsnit 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) EU intensiverer yderligere sine 
initiativer til at lette den globale overgang 
til en inklusiv grøn økonomi som led i 
bæredygtig udvikling og udryddelse af 
fattigdom og spiller en væsentlig rolle som 
international drivkraft i retning af 
opfyldelsen af dette mål.

Or. en

Ændringsforslag 486
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 100 – afsnit 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) En indsats for at få vedtaget mål for 
bæredygtig udvikling, som: a) bl.a. 
beskæftiger sig med prioriterede områder i 
en inklusiv grøn økonomi og bredere mål 
for bæredygtig udvikling, såsom energi, 
vandressourcer, fødevaresikkerhed, havene 
og bæredygtighed i forbrug og produktion, 
men også tværgående spørgsmål som f.eks. 
lighed, social inddragelse, ordentligt 
arbejde, retsstatsprincippet og god 
regeringsførelse; b) er alment gyldige og 
dækker alle aspekter af bæredygtig 
udvikling; c) vurderes og ledsages af mål 
og indikatorer, og d) hænger sammen med 
og er integreret i rammerne for udviklingen 
efter 2015, og støtter klimaindsatsen.

a) En indsats for at få vedtaget mål for 
bæredygtig udvikling, som: a) bl.a. 
beskæftiger sig med prioriterede områder i 
en inklusiv grøn økonomi og bredere mål 
for bæredygtig udvikling, såsom energi, 
vandressourcer, fødevaresikkerhed, havene 
og bæredygtighed i forbrug og produktion, 
men også tværgående spørgsmål som f.eks. 
lighed, social inddragelse, ordentligt 
arbejde, retsstatsprincippet og god 
regeringsførelse; b) er alment gyldige og 
dækker alle aspekter af bæredygtig 
udvikling; c) vurderes og ledsages af mål 
og indikatorer under hensyntagen til 
forskellige nationale forhold, og d) 
hænger sammen med og er integreret i 
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rammerne for udviklingen efter 2015, e) 
hænger sammen med eksisterende og
eventuelle fremtidige internationalt aftalte 
mål for bl.a. biodiversitet, 
klimaændringer, social mindstebeskyttelse 
og andet.

Or. en

Ændringsforslag 487
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 100 – afsnit 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) En indsats for at få vedtaget mål for 
bæredygtig udvikling, som: a) bl.a. 
beskæftiger sig med prioriterede områder i 
en inklusiv grøn økonomi og bredere mål 
for bæredygtig udvikling, såsom energi, 
vandressourcer, fødevaresikkerhed, havene 
og bæredygtighed i forbrug og produktion, 
men også tværgående spørgsmål som f.eks. 
lighed, social inddragelse, ordentligt 
arbejde, retsstatsprincippet og god 
regeringsførelse; b) er alment gyldige og 
dækker alle aspekter af bæredygtig 
udvikling; c) vurderes og ledsages af mål 
og indikatorer, og d) hænger sammen med 
og er integreret i rammerne for udviklingen 
efter 2015, og støtter klimaindsatsen.

a) En indsats for at få vedtaget mål for 
bæredygtig udvikling, som: a) bl.a. 
beskæftiger sig med prioriterede områder i 
en inklusiv grøn økonomi og bredere mål 
for bæredygtig udvikling, såsom energi, 
vandressourcer, fødevaresikkerhed, havene 
og bæredygtighed i forbrug og produktion, 
men også tværgående spørgsmål som f.eks. 
lighed, social inddragelse, ordentligt 
arbejde, retsstatsprincippet og god 
regeringsførelse; b) er alment gyldige og 
dækker alle aspekter af bæredygtig 
udvikling; c) vurderes og ledsages af mål 
og indikatorer, og d) hænger sammen med 
og er integreret i rammerne for udviklingen 
efter 2015, og er i overensstemmelse med 
andre internationale forpligtelser 
vedrørende forhold som klimaændringer 
og biodiversitet.

Or. en

Ændringsforslag 488
Dan Jørgensen

Forslag til afgørelse



PE508.029v01-00 52/60 AM\931429DA.doc

DA

Bilag 1 – stk. 100 – afsnit 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) En indsats for at få vedtaget mål for 
bæredygtig udvikling, som: a) bl.a. 
beskæftiger sig med prioriterede områder i 
en inklusiv grøn økonomi og bredere mål 
for bæredygtig udvikling, såsom energi, 
vandressourcer, fødevaresikkerhed, havene 
og bæredygtighed i forbrug og produktion, 
men også tværgående spørgsmål som f.eks. 
lighed, social inddragelse, ordentligt 
arbejde, retsstatsprincippet og god 
regeringsførelse; b) er alment gyldige og 
dækker alle aspekter af bæredygtig 
udvikling; c) vurderes og ledsages af mål 
og indikatorer, og d) hænger sammen med 
og er integreret i rammerne for udviklingen 
efter 2015, og støtter klimaindsatsen.

a) En indsats for at få vedtaget mål for 
bæredygtig udvikling, som: a) bl.a. 
beskæftiger sig med prioriterede områder i 
en inklusiv grøn økonomi og bredere mål 
for bæredygtig udvikling, såsom energi, 
vandressourcer, fødevaresikkerhed, havene 
og bæredygtighed i forbrug og produktion,
herunder dyrevelfærd, men også 
tværgående spørgsmål som f.eks. lighed, 
social inddragelse, ordentligt arbejde, 
retsstatsprincippet og god regeringsførelse; 
b) er alment gyldige og dækker alle 
aspekter af bæredygtig udvikling; c) 
vurderes og ledsages af mål og indikatorer, 
og d) hænger sammen med og er integreret 
i rammerne for udviklingen efter 2015, og 
støtter klimaindsatsen.

Or. en

Ændringsforslag 489
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 100 – afsnit 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Arbejde hen imod en mere effektiv FN-
struktur for bæredygtig udvikling ved at 
styrke De Forenede Nationers 
Miljøprogram (UNEP) i overensstemmelse 
med resultatet af Rio +20-topmødet, 
samtidig med at der fortsat arbejdes for at 
få opgraderet UNEP's status til et FN-
agentur, og støtte de igangværende 
bestræbelser på at øge synergien mellem 
multilaterale miljøaftaler.

b) Arbejde hen imod en mere effektiv FN-
struktur for bæredygtig udvikling, navnlig 
den miljømæssige dimension, ved a) 
yderligere at styrke De Forenede Nationers 
Miljøprogram (UNEP) i overensstemmelse 
med resultatet af Rio +20-topmødet, der 
bygger på UNEP's styrelsesråds 
beslutning om at etablere en FN-
miljøforsamling, samtidig med at der 
fortsat arbejdes for at få opgraderet 
UNEP's status til et specialiseret FN-
agentur; b) støtte bestræbelserne på at øge 
synergien mellem multilaterale 
miljøaftaler, især i kemikalie-, affalds- og 
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biodiversitetsklyngerne; og c) bidrage til 
at sikre et stærkt og officielt talerør for 
miljøet i det politiske forum på højt plans 
arbejde om bæredygtig udvikling.

Or. en

Ændringsforslag 490
Giancarlo Scottà

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 100 – afsnit 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Arbejde hen imod en mere effektiv FN-
struktur for bæredygtig udvikling ved at 
styrke De Forenede Nationers 
Miljøprogram (UNEP) i overensstemmelse 
med resultatet af Rio +20-topmødet,
samtidig med at der fortsat arbejdes for at 
få opgraderet UNEP's status til et FN-
agentur, og støtte de igangværende 
bestræbelser på at øge synergien mellem 
multilaterale miljøaftaler.

b) Arbejde hen imod en mere effektiv FN-
struktur for bæredygtig udvikling ved at 
styrke De Forenede Nationers 
Miljøprogram (UNEP) i overensstemmelse 
med resultatet af Rio +20-topmødet, og 
støtte de igangværende bestræbelser på at 
øge synergien mellem multilaterale 
miljøaftaler.

Or. it

Ændringsforslag 491
Giancarlo Scottà

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 100 – afsnit 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Styrke virkningen af de forskellige 
finansieringskilder, herunder beskatning,
mobilisering af indenlandske ressourcer, 
private investeringer, nye og innovative 
kilder og skabe muligheder for 
anvendelsen af udviklingsstøtte til 
mobilisering af disse andre 
finansieringskilder som en del af 

c) Styrke virkningen af de forskellige 
finansieringskilder, herunder beskatning,
frigørelse af indenlandske ressourcer, 
private investeringer, nye og innovative 
kilder og skabe muligheder for 
anvendelsen af udviklingsstøtte til 
mobilisering af disse andre 
finansieringskilder som en del af 
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finansieringsstrategien for bæredygtig 
udvikling, som blev fastlagt i Rio, og i 
EU’s egne politikker, herunder også i 
forbindelse med internationale forpligtelser 
vedrørende klima- og 
biodiversitetsfinansiering.

finansieringsstrategien for bæredygtig 
udvikling, som blev fastlagt i Rio, og i 
EU’s egne politikker, herunder også i 
forbindelse med internationale forpligtelser 
vedrørende klima- og 
biodiversitetsfinansiering.

Or. it

Ændringsforslag 492
Giancarlo Scottà

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 100 – afsnit 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) Samarbejde med partnerlandene på en 
mere strategisk måde. Dette bør omfatte at 
fokusere samarbejdet: 1) med strategiske 
partnere om at fremme bedste praksis i 
national miljøpolitik og -retsforskrifter og 
konvergens i multilaterale forhandlinger; 
2) med lande, der er omfattet af den 
europæiske naboskabspolitik, om en 
gradvis tilnærmelse til EU's centrale miljø-
og klimapolitik og -lovgivning og om at 
styrke samarbejdet for at finde løsninger på 
regionale miljø- og klimaproblemer; 3) 
med udviklingslandene for at støtte deres 
bestræbelser på at beskytte miljøet,
bekæmpe klimaforandringer og afbøde 
naturkatastrofer, og for at opfylde 
internationale miljøforpligtelser som et 
bidrag til fattigdomsbekæmpelse og 
bæredygtig udvikling.

d) Samarbejde med partnerlandene på en 
mere strategisk måde. Dette bør omfatte at 
fokusere samarbejdet: 1) med strategiske 
partnere om at fremme bedste praksis i 
national miljøpolitik og -retsforskrifter og 
konvergens i multilaterale forhandlinger; 
2) med lande, der er omfattet af den 
europæiske naboskabspolitik, om en 
gradvis tilnærmelse til EU's centrale miljø-
og klimapolitik og -lovgivning og om at 
styrke samarbejdet for at finde løsninger på 
regionale miljø- og klimaproblemer; 3) 
med udviklingslandene for at støtte deres 
bestræbelser på at beskytte miljøet,
fremme tilpasningen til klimaforandringer 
og afbøde naturkatastrofer, og for at 
opfylde internationale miljøforpligtelser 
som et bidrag til fattigdomsbekæmpelse og 
bæredygtig udvikling.

Or. it

Ændringsforslag 493
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Forslag til afgørelse
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Bilag 1 – stk. 100 – afsnit 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) Samarbejde med partnerlandene på en 
mere strategisk måde. Dette bør omfatte at 
fokusere samarbejdet: 1) med strategiske 
partnere om at fremme bedste praksis i 
national miljøpolitik og -retsforskrifter og 
konvergens i multilaterale forhandlinger; 
2) med lande, der er omfattet af den 
europæiske naboskabspolitik, om en 
gradvis tilnærmelse til EU's centrale miljø-
og klimapolitik og -lovgivning og om at 
styrke samarbejdet for at finde løsninger på 
regionale miljø- og klimaproblemer; 3) 
med udviklingslandene for at støtte deres 
bestræbelser på at beskytte miljøet, 
bekæmpe klimaforandringer og afbøde 
naturkatastrofer, og for at opfylde 
internationale miljøforpligtelser som et 
bidrag til fattigdomsbekæmpelse og 
bæredygtig udvikling.

d) Samarbejde med partnerlandene på en 
mere strategisk måde, som omfatter 
rettidig meddelelse af EU's holdning og 
mål forud for internationale konferencer. 
Dette bør omfatte at fokusere samarbejdet: 
1) med strategiske partnere om at fremme 
bedste praksis i national miljøpolitik og -
retsforskrifter og konvergens i multilaterale 
forhandlinger; 2) med lande, der er 
omfattet af den europæiske 
naboskabspolitik, om en gradvis 
tilnærmelse til EU's centrale miljø- og 
klimapolitik og -lovgivning og om at 
styrke samarbejdet for at finde løsninger på 
regionale miljø- og klimaproblemer; 3) 
med udviklingslandene for at støtte deres 
bestræbelser på at beskytte miljøet, 
bekæmpe klimaforandringer og afbøde 
naturkatastrofer, og for at opfylde 
internationale miljøforpligtelser som et 
bidrag til fattigdomsbekæmpelse og 
bæredygtig udvikling.

Or. en

Ændringsforslag 494
Jean-Pierre Audy

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 100 – afsnit 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) Samarbejde med partnerlandene på en 
mere strategisk måde. Dette bør omfatte at 
fokusere samarbejdet: 1) med strategiske 
partnere om at fremme bedste praksis i 
national miljøpolitik og -retsforskrifter og 
konvergens i multilaterale forhandlinger; 
2) med lande, der er omfattet af den 
europæiske naboskabspolitik, om en 
gradvis tilnærmelse til EU's centrale miljø-

d) Samarbejde med partnerlandene på en 
mere strategisk måde. Dette bør omfatte at 
fokusere samarbejdet: 1) med strategiske 
partnere om at fremme bedste praksis i 
national miljøpolitik og -retsforskrifter og 
konvergens i multilaterale forhandlinger; 
2) med lande, der er omfattet af den 
europæiske naboskabspolitik, om en 
gradvis tilnærmelse til EU's centrale miljø-
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og klimapolitik og -lovgivning og om at 
styrke samarbejdet for at finde løsninger på 
regionale miljø- og klimaproblemer; 3) 
med udviklingslandene for at støtte deres 
bestræbelser på at beskytte miljøet, 
bekæmpe klimaforandringer og afbøde 
naturkatastrofer, og for at opfylde 
internationale miljøforpligtelser som et 
bidrag til fattigdomsbekæmpelse og 
bæredygtig udvikling.

og klimapolitik og -lovgivning og om at 
styrke samarbejdet for at finde løsninger på 
regionale miljø- og klimaproblemer; 3) 
med udviklingslandene for at støtte deres 
bestræbelser på at beskytte miljøet, 
bekæmpe klimaforandringer og afbøde 
naturkatastrofer, og for at opfylde 
internationale miljøforpligtelser som et 
bidrag til fattigdomsbekæmpelse og 
bæredygtig udvikling. Sikre 
gensidighedsprincippet for så vidt angår 
handelsspørgsmål, navnlig i bilaterale 
handelsaftaler.

Or. fr

Ændringsforslag 495
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 100 – afsnit 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) Deltagelse i multilaterale miljøprocesser, 
herunder FN's klimakonvention, CBD og 
konventioner om kemikalier samt andre 
relevante fora såsom Organisationen for 
International Civil Luftfart og Den 
Internationale Søfartsorganisation på en 
mere konsekvent, proaktiv og effektiv 
måde med henblik på at sikre, at
forpligtelserne for 2020 er opfyldt på EU-
plan og globalt, og for at nå til enighed om 
den internationale indsats efter 2020.

e) Deltagelse i multilaterale miljøprocesser, 
herunder FN's klimakonvention, CBD og 
konventioner om kemikalier samt andre 
relevante fora såsom Organisationen for 
International Civil Luftfart og Den 
Internationale Søfartsorganisation på en 
mere konsekvent, proaktiv og effektiv 
måde med henblik på at sikre, at 
forpligtelserne for 2020 er opfyldt på EU-
plan og globalt, og for at nå til enighed om 
den internationale indsats efter 2020 og 
øge indsatsen for at gennemføre alle 
vigtige multilaterale miljøaftaler i god tid 
før 2020.

Or. en

Ændringsforslag 496
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy
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Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 100 – afsnit 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) Deltagelse i multilaterale miljøprocesser, 
herunder FN's klimakonvention, CBD og 
konventioner om kemikalier samt andre 
relevante fora såsom Organisationen for 
International Civil Luftfart og Den 
Internationale Søfartsorganisation på en 
mere konsekvent, proaktiv og effektiv 
måde med henblik på at sikre, at 
forpligtelserne for 2020 er opfyldt på EU-
plan og globalt, og for at nå til enighed om 
den internationale indsats efter 2020.

e) Deltagelse i multilaterale miljøprocesser, 
herunder FN's klimakonvention, CBD, 
CITES, ICRW og konventioner om 
kemikalier samt andre relevante fora såsom 
Organisationen for International Civil 
Luftfart og Den Internationale 
Søfartsorganisation på en mere konsekvent, 
proaktiv og effektiv måde med henblik på 
at sikre, at forpligtelserne for 2020 er 
opfyldt på EU-plan og globalt, og for at nå 
til enighed om den internationale indsats 
efter 2020.

Or. en

Ændringsforslag 497
Giancarlo Scottà

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 100 – afsnit 2 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) Ratificering af alle vigtige multilaterale 
miljøaftaler i god tid før 2020.

f) Ratificering af alle vigtige multilaterale 
miljøaftaler.

Or. it

Ændringsforslag 498
Jean-Pierre Audy

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 100 – afsnit 2 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) Ratificering af alle vigtige multilaterale 
miljøaftaler i god tid før 2020.

f) Ratificering af alle vigtige multilaterale 
miljøaftaler i god tid før 2020 på den 
betingelse, at disse ikke i væsentlig grad 
påvirker den europæiske 
konkurrenceevne.
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Or. fr

Ændringsforslag 499
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 100 – afsnit 2 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) Vurdering af de miljømæssige 
virkninger - i en global sammenhæng - af 
EU's forbrug af fødevarer og andre varer 
og eventuelle tiltag i denne forbindelse.

g) Vurdering af de miljømæssige 
virkninger - i en global sammenhæng - af 
EU's forbrug af fødevarer og andre varer 
og eventuelle tiltag i denne forbindelse og 
iværksættelse af nødvendige politiske 
foranstaltninger til at imødegå 
resultaterne af disse vurderinger.

Or. en

Ændringsforslag 500
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 100 – afsnit 2 – litra g – nr. i (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) Støtte udbredelsen og videreudviklingen 
af emissionshandelsordninger verden over 
og muliggøre en interregional 
sammenkædning heraf.

Or. en

Begrundelse

Udvikling og sammenkædning af regionale emissionshandelsordninger vil fremme 
afbødningen af klimaændringerne og styrke den grønne innovation og samtidig stabilisere 
kulstofprisen, sikre lige vilkår på internationalt plan og understøtte det internationale 
samarbejde om klimaændringer.

Ændringsforslag 501
Erik Bánki



AM\931429DA.doc 59/60 PE508.029v01-00

DA

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 101

Kommissionens forslag Ændringsforslag

101. Kommissionen vil sikre, at 
gennemførelsen af programmet overvåges i 
forbindelse med den almindelig
overvågningsproces for Europa 2020-
strategien. Der foretages en evaluering af 
programmet inden 2020, navnlig på 
grundlag af Miljøagenturets rapport om 
miljøets tilstand.

101. Der bør fastlægges en samlet metode 
til overvågning af fremskridtene hen mod 
opfyldelsen af de 9 prioriterede mål, 
herunder milepæle og løbende 
overvågning i hele programmets 
gennemførelsesperiode. Kommissionen vil
desuden sikre, at gennemførelsen af 
programmet også overvåges i forbindelse 
med den almindelige overvågningsproces 
for Europa 2020-strategien. Der foretages 
en evaluering af programmet inden 2020, 
navnlig på grundlag af Miljøagenturets 
rapport om miljøets tilstand.

Or. en

Ændringsforslag 502
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 101

Kommissionens forslag Ændringsforslag

101. Kommissionen vil sikre, at 
gennemførelsen af programmet overvåges i 
forbindelse med den almindelig
overvågningsproces for Europa 2020-
strategien. Der foretages en evaluering af 
programmet inden 2020, navnlig på 
grundlag af Miljøagenturets rapport om 
miljøets tilstand.

101. Kommissionen vil sikre, at 
gennemførelsen af programmet overvåges i 
forbindelse med den almindelige
overvågningsproces for Europa 2020-
strategien. Der foretages en evaluering af 
programmet inden 2020, navnlig på 
grundlag af Miljøagenturets rapport om 
miljøets tilstand. Kommissionen vil hvert 
andet år aflægge rapport til Europa-
Parlamentet om 
miljøhandlingsprogrammets 
gennemførelse.

Or. en
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Begrundelse

Der bør forelægges statusrapporter for Europa-Parlamentet hvert andet år for at sikre en 
effektiv gennemførelse af dette miljøhandlingsprogram.

Ændringsforslag 503
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 102

Kommissionens forslag Ændringsforslag

102. De indikatorer, der anvendes til at 
overvåge fremskridt med hensyn til 
opfyldelse af de prioriterede mål, omfatter 
dem, der anvendes af Miljøagenturet til at 
overvåge miljøets tilstand, og dem, der 
anvendes til at overvåge gennemførelsen af 
eksisterende miljø- og klimarelaterede mål 
og lovgivning, herunder klima- og 
energimålene, biodiversitetsmålene og
milepælene for ressourceeffektivitet. 
Yderligere indikatorer til måling af de 
overordnede fremskridt hen imod 
ressourceeffektivitet i økonomien og 
samfundet i Europa og dens bidrag til 
velstand og trivsel udvikles i samråd med 
interesseparterne inden for rammerne af 
køreplanen for et ressourceeffektivt 
Europa.

102. De indikatorer, der anvendes til at 
overvåge fremskridt med hensyn til 
opfyldelse af de prioriterede mål, omfatter 
dem, der anvendes af Miljøagenturet til at 
overvåge miljøets tilstand, og dem, der 
anvendes til at overvåge gennemførelsen af 
eksisterende miljø- og klimarelaterede mål 
og lovgivning, herunder klima- og 
energimålene, biodiversitetsmålene og de 
foreslåede milepæle for 
ressourceeffektivitet. Yderligere 
indikatorer til måling af de overordnede 
fremskridt hen imod ressourceeffektivitet i 
økonomien og samfundet i Europa og dens 
bidrag til velstand og trivsel udvikles i 
samråd med interesseparterne inden for 
rammerne af køreplanen for et 
ressourceeffektivt Europa.

Or. en


