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Ändringsförslag 405
Giancarlo Scottà

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 71 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

71. För att förbättra faktaunderlaget för 
miljöpolitiken ska programmet säkerställa 
följande till 2020:

71. För att förbättra faktaunderlaget för 
miljöpolitiken bör programmet säkerställa 
följande till 2020:

Or. it

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

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 71 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

71. För att förbättra faktaunderlaget för 
miljöpolitiken ska programmet säkerställa 
följande till 2020:

71. För att förbättra kunskapen om och 
faktaunderlaget för miljöpolitiken ska 
programmet säkerställa följande till 2020:

Or. en

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

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 71 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Opinionsbildare och företag har bättre 
underlag för att utarbeta och genomföra 
miljö- och klimatåtgärder samt mäta 
kostnader och fördelar.

(a) Opinionsbildare och företag har bättre 
underlag för att utarbeta och genomföra 
miljö- och klimatåtgärder samt mäta 
kostnader och fördelar med att agera eller 
inte agera.
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Or. en

Motivering

Alternativ version av gemensamma ändringsförslag som föredraganden har lagt fram. 
Skrivningen om kostnader och fördelar med att agera eller inte agera har anpassats till 
skrivningen i resten av texten. 

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

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 71 – stycke 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Den andel av EU:s forskningsmedel 
som utnyttjas till att bedöma farorna med 
nya produkter, processer och tekniker har 
ökat.

Or. en

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

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 71 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Forskningen i EU och medlemsstaterna 
måste samordnas och fokuseras för att 
avhjälpa viktiga kunskapsluckor på 
miljöområdet, inklusive riskerna för 
miljömässiga brytpunkter.

(a) Forskningen i EU och medlemsstaterna 
måste samordnas och fokuseras för att 
avhjälpa viktiga kunskapsluckor på 
miljöområdet, inklusive riskerna för 
miljömässiga brytpunkter, såsom 
framhålls i konceptet planetens gränser.

Or. en

Ändringsförslag 410
Claudiu Ciprian Tănăsescu
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Förslag till beslut
Bilaga – punkt 71 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Forskningen i EU och medlemsstaterna 
måste samordnas och fokuseras för att 
avhjälpa viktiga kunskapsluckor på 
miljöområdet, inklusive riskerna för 
miljömässiga brytpunkter.

(a) Forskningen i EU och medlemsstaterna 
måste samordnas, främjas och fokuseras 
för att avhjälpa viktiga kunskapsluckor på 
miljöområdet, inklusive riskerna för 
miljömässiga brytpunkter.

Or. en

Ändringsförslag 411
Elena Oana Antonescu

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 71 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Forskningen i EU och medlemsstaterna 
måste samordnas och fokuseras för att 
avhjälpa viktiga kunskapsluckor på 
miljöområdet, inklusive riskerna för 
miljömässiga brytpunkter.

(a) Forskningen i EU och medlemsstaterna 
måste samordnas, främjas och fokuseras 
för att avhjälpa viktiga kunskapsluckor på 
miljöområdet, inklusive riskerna för 
miljömässiga brytpunkter.

Or. en

Ändringsförslag 412
Andrés Perelló Rodríguez

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 71 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Forskningen i EU och medlemsstaterna 
måste samordnas och fokuseras för att 
avhjälpa viktiga kunskapsluckor på 
miljöområdet, inklusive riskerna för 
miljömässiga brytpunkter.

(a) Budgetnedskärningar på 
forskningsområdet måste undvikas, 
samtidigt som forskningen i EU och 
medlemsstaterna ökas, samordnas och 
fokuseras för att avhjälpa viktiga 
kunskapsluckor på miljöområdet, inklusive 
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riskerna för miljömässiga brytpunkter.

Or. es

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

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 71 – stycke 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Införande av ett systematiskt 
tillvägagångssätt för hantering av 
miljörisker.

(b) Införande av ett systematiskt och 
integrerat tillvägagångssätt för hantering 
av miljörisker, grundat på 
försiktighetsprincipen och principen om 
förebyggande åtgärder, principen om att 
förorenaren ska betala, principen om 
åtgärdande av föroreningar vid källan 
samt proportionalitetsprincipen.

Or. en

Motivering

Samma skrivning som i de gemensamma ändringsförslag som föredraganden har lagt fram.

Ändringsförslag 414
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 71 – stycke 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Införande av ett systematiskt 
tillvägagångssätt för hantering av 
miljörisker.

(b) Införande av ett systematiskt och 
integrerat tillvägagångssätt för hantering 
av miljörisker.

Or. en
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Ändringsförslag 415
Elena Oana Antonescu

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 71 – stycke 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Införande av ett systematiskt 
tillvägagångssätt för hantering av 
miljörisker.

(b) Införande av ett systematiskt och 
integrerat tillvägagångssätt för hantering 
av miljörisker.

Or. en

Ändringsförslag 416
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 71 – stycke 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Insamling, hantering och spridande av 
miljö- och klimatdata och information 
måste förenklas, synkroniseras och 
uppdateras.

(c) Insamling, hantering och spridande av 
miljö- och klimatdata och information 
måste förenklas, synkroniseras och 
uppdateras på alla nivåer i EU:s miljö-
och klimatpolitiska cykel.

Or. en

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

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 71 – stycke 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Insamling, hantering och spridande av 
miljö- och klimatdata och information 
måste förenklas, synkroniseras och 
uppdateras.

(c) Insamling, hantering och spridande av 
miljö- och klimatdata och information 
måste förenklas, synkroniseras och 
uppdateras – inklusive utvecklandet och 
genomförandet av ett gemensamt 
europeiskt miljöinformationssystem.
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Or. en

Motivering

I enlighet med vad föredraganden föreslår i sina gemensamma ändringsförslag.

Ändringsförslag 418
Elena Oana Antonescu

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 71 – stycke 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Insamling, hantering och spridande av 
miljö- och klimatdata och information 
måste förenklas, synkroniseras och 
uppdateras.

(c) Insamling, hantering och spridande av 
miljö- och klimatdata och information 
måste förenklas, synkroniseras och 
uppdateras på alla nivåer i EU:s 
miljö- och klimatpolitiska cykel.

Or. en

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

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 71 – stycke 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Genomförande av en utförlig 
bedömning av tillgången på hållbar 
biomassa och konkurrerande användning 
och behov.

Or. en

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

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 71 – stycke 2 – led cb (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(cb) Inrättande av en omfattande 
kunskapsbas om kemisk exponering och 
giftighet för att stödja strategin om en 
giftfri miljö.

Or. en

(Kopplat till ändringsförslaget till punkt 52.2 led d av samma författare.)

Motivering

Behovet av att inrätta en omfattande kunskapsbas om kemisk exponering och giftighet för att 
stödja strategin om en giftfri miljö bör läggas till i villkoren för att förbättra faktaunderlaget 
för miljöpolitiken.

Ändringsförslag 421
João Ferreira, Sabine Wils

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 72

Kommissionens förslag Ändringsförslag

72. För att nå de mål som anges ovan 
kommer det att krävas rätt sorts insatser 
från offentligt och privat håll. Samtidigt 
som många medlemsstater kämpar för att 
klara den ekonomiska krisen ger behovet 
av ekonomiska reformer och minskade 
statsskulderna nya möjligheter att snabbt 
gå mot en resurseffektivare, 
utsläppssnålare ekonomi.

utgår

Or. pt

Ändringsförslag 422
Giancarlo Scottà

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 72
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

72. För att nå de mål som anges ovan 
kommer det att krävas rätt sorts insatser 
från offentligt och privat håll. Samtidigt 
som många medlemsstater kämpar för att 
klara den ekonomiska krisen ger behovet 
av ekonomiska reformer och minskade 
statsskulderna nya möjligheter att snabbt 
gå mot en resurseffektivare, 
utsläppssnålare ekonomi.

72. För att nå de mål som anges ovan 
kommer det att krävas rätt sorts insatser 
från offentligt och privat håll. Samtidigt 
som många medlemsstater kämpar för att 
klara den ekonomiska krisen kan 
övergången till en mer resurseffektiv och 
koldioxidsnål ekonomi innebära en 
möjlighet att få till de nödvändiga 
reformer som ska genomföras för att få 
igång den ekonomiska tillväxten igen och 
därmed minska statsskulden.

Or. it

Ändringsförslag 423
João Ferreira, Sabine Wils

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 73

Kommissionens förslag Ändringsförslag

73. Vissa branscher har för närvarande 
svårt att locka till sig investeringar på 
grund av bristande prissignaler från 
marknaden, eller snedvridna prissignaler 
som beror på att miljökostnader inte 
redovisas korrekt eller på statliga bidrag 
till miljöskadlig verksamhet.

73. Genomförandet av miljöpolitiken 
kräver offentliga budgetmedel och fler 
arbetstillfällen med lämpliga yrken inom 
den nationella, regionala och lokala 
offentliga förvaltningen, något som har 
visat sig omöjligt genom den 
åtstramningspolitik och de minskade 
offentliga utgifter som har lagts på vissa
medlemsstater. EU måste se över denna 
politik för att uppfylla miljömålen.

Or. pt

Ändringsförslag 424
João Ferreira, Sabine Wils

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 74
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

74. Unionen och medlemsstaterna måste 
skapa rätt villkor för att se till att externa
kostnader för miljöeffekter hanteras
korrekt och att rätt marknadssignaler 
sänds ut till den privata sektorn, med 
beaktande av eventuella negativa sociala 
effekter. Det innebär att principen om att 
förorenaren betalar tillämpas mer 
systematiskt, genom att miljöfarliga 
ämnen fasas ut och föroreningar som 
beskattas i stället för arbete. När 
naturresurserna blir allt knappare kan 
avkastning och vinster kopplade till 
ägande eller ensamrätt till resurserna 
stiga. Om det offentliga ingriper för att se 
till att avkastningen inte är orimlig och att 
externa kostnader tas med i beräkningen, 
kommer det att leda till att resurserna 
används effektivare, bidra till att undvika 
snedvridningar av marknaden samtidigt 
som det ger offentliga intäkter. Miljö- och 
klimatprioriteringar kommer att fullföljas 
inom ramen för den europeiska 
planeringsterminen om de har betydelse 
för möjligheten att uppnå hållbar tillväxt i 
enskilda medlemsstater som omfattas av 
landsspecifika rekommendationer. Andra
marknadsbaserade styrmedel, som 
betalning för ekosystemtjänster, bör 
användas i större omfattning inom EU och 
på nationell nivå för att stimulera 
deltagande från den privata sektorn och en 
hållbar förvaltning av naturkapitalet.

74. Unionen och medlemsstaterna måste 
skapa rätt villkor för att ge naturen och 
samhället högre status än den privata 
kapitalackumuleringen, som en garant för 
jämlikhet och social rättvisa genom att se 
till att principerna om ekonomisk 
demokrati är överordnade 
marknadslagarna och skapa 
förutsättningar för att externa kostnader 
för miljöeffekter hanteras korrekt och att 
rätt signaler från den reglerade 
marknaden sänds ut till den reglerade
privata sektorn, med beaktande av 
eventuella negativa sociala effekter. När 
naturresurserna blir allt knappare blir det 
desto viktigare att ägandet är offentligt 
eller gradvis övergår i offentligt ägande 
för att garantera universell och 
miljövänlig tillgänglighet, vilket 
kännetecknar en kvalitativ offentlig 
sektor. Om det offentliga ingriper kommer 
det att innebära ett skydd för att 
avkastningen från dessa tjänster inte är 
orimlig, utan säkerställer en effektiv och 
allmänt tillgänglig användning av dessa 
resurser. Miljö- och klimatprioriteringar 
kommer att fullföljas inom ramen för en 
nödvändig hållbar tillväxt i enskilda 
medlemsstater som omfattas av 
landsspecifika rekommendationer. Andra
marknadsreglerande styrmedel bör 
användas i större omfattning inom EU och 
på nationell nivå för att stimulera 
deltagande från den offentliga sektorn och 
en hållbar förvaltning av naturresurserna.

Or. pt

Ändringsförslag 425
Giancarlo Scottà

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 74
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

74. Unionen och medlemsstaterna måste 
skapa rätt villkor för att se till att externa 
kostnader för miljöeffekter hanteras 
korrekt och att rätt marknadssignaler sänds 
ut till den privata sektorn, med beaktande 
av eventuella negativa sociala effekter. Det 
innebär att principen om att förorenaren 
betalar tillämpas mer systematiskt, genom 
att miljöfarliga ämnen fasas ut och 
föroreningar som beskattas i stället för 
arbete. När naturresurserna blir allt 
knappare kan avkastning och vinster 
kopplade till ägande eller ensamrätt till 
resurserna stiga. Om det offentliga ingriper 
för att se till att avkastningen inte är 
orimlig och att externa kostnader tas med i 
beräkningen, kommer det att leda till att 
resurserna används effektivare, bidra till att 
undvika snedvridningar av marknaden 
samtidigt som det ger offentliga intäkter. 
Miljö- och klimatprioriteringar kommer att 
fullföljas inom ramen för den europeiska 
planeringsterminen om de har betydelse för 
möjligheten att uppnå hållbar tillväxt i 
enskilda medlemsstater som omfattas av 
landsspecifika rekommendationer. Andra 
marknadsbaserade styrmedel, som 
betalning för ekosystemtjänster, bör 
användas i större omfattning inom EU 
och på nationell nivå för att stimulera
deltagande från den privata sektorn och en 
hållbar förvaltning av naturkapitalet.

74. Unionen och medlemsstaterna måste 
skapa rätt villkor för att se till att externa 
kostnader för miljöeffekter hanteras 
korrekt och att rätt marknadssignaler sänds 
ut till den privata sektorn, med beaktande 
av eventuella negativa sociala effekter. Det 
innebär att principen om att förorenaren 
betalar tillämpas mer systematiskt, genom 
att miljöfarliga ämnen fasas ut. När 
naturresurserna blir allt knappare kan 
avkastning och vinster kopplade till ägande 
eller ensamrätt till resurserna stiga. Om det 
offentliga ingriper för att se till att 
avkastningen inte är orimlig och att externa 
kostnader tas med i beräkningen, kommer 
det att leda till att resurserna används 
effektivare, bidra till att undvika 
snedvridningar av marknaden samtidigt 
som det ger offentliga intäkter. Miljö- och 
klimatprioriteringar kommer att fullföljas 
inom ramen för den europeiska 
planeringsterminen om de har betydelse för 
möjligheten att uppnå hållbar tillväxt i 
enskilda medlemsstater som omfattas av 
landsspecifika rekommendationer. 
Deltagande från den privata sektorn och en 
hållbar förvaltning av naturkapitalet bör
stimuleras inom EU och på nationell nivå.

Or. it

Ändringsförslag 426
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 74



AM\931429SV.doc 13/60 PE508.029v01-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

74. Unionen och medlemsstaterna måste
skapa rätt villkor för att se till att externa 
kostnader för miljöeffekter hanteras 
korrekt och att rätt marknadssignaler sänds 
ut till den privata sektorn, med beaktande 
av eventuella negativa sociala effekter. Det 
innebär att principen om att förorenaren 
betalar tillämpas mer systematiskt, genom 
att miljöfarliga ämnen fasas ut och 
föroreningar som beskattas i stället för 
arbete. När naturresurserna blir allt 
knappare kan avkastning och vinster 
kopplade till ägande eller ensamrätt till 
resurserna stiga. Om det offentliga ingriper 
för att se till att avkastningen inte är 
orimlig och att externa kostnader tas med i 
beräkningen, kommer det att leda till att 
resurserna används effektivare, bidra till att 
undvika snedvridningar av marknaden 
samtidigt som det ger offentliga intäkter. 
Miljö- och klimatprioriteringar kommer att 
fullföljas inom ramen för den europeiska 
planeringsterminen om de har betydelse för 
möjligheten att uppnå hållbar tillväxt i 
enskilda medlemsstater som omfattas av 
landsspecifika rekommendationer. Andra 
marknadsbaserade styrmedel, som 
betalning för ekosystemtjänster, bör 
användas i större omfattning inom EU och 
på nationell nivå för att stimulera 
deltagande från den privata sektorn och en 
hållbar förvaltning av naturkapitalet.

74. Unionen och medlemsstaterna bör 
överväga möjligheten att skapa rätt villkor 
för att möjliggöra att externa kostnader för 
miljöeffekter hanteras korrekt och att rätt 
marknadssignaler sänds ut till den privata 
sektorn, med beaktande av eventuella 
negativa sociala effekter. Det kan 
innebära att principen om att förorenaren 
betalar tillämpas mer systematiskt, genom 
att miljöfarliga ämnen fasas ut och 
föroreningar beskattas i stället för arbete, 
på ett neutralt sätt. När naturresurserna 
blir allt knappare kan avkastning och 
vinster kopplade till ägande eller ensamrätt 
till resurserna stiga. Om det offentliga 
ingriper för att se till att avkastningen inte 
är orimlig och att externa kostnader tas 
med i beräkningen, kommer det att leda till 
att resurserna används effektivare, bidra till 
att undvika snedvridningar av marknaden 
samtidigt som det ger offentliga intäkter. 
Miljö- och klimatprioriteringar kommer att 
fullföljas inom ramen för den europeiska 
planeringsterminen om de har betydelse för 
möjligheten att uppnå hållbar tillväxt i 
enskilda medlemsstater som omfattas av 
landsspecifika rekommendationer. Andra 
marknadsbaserade styrmedel, som 
betalning för ekosystemtjänster, bör 
användas i större omfattning inom EU och 
på nationell nivå för att stimulera 
deltagande från den privata sektorn och en 
hållbar förvaltning av naturkapitalet.

Or. en

Ändringsförslag 427
Jean-Pierre Audy

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 74
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

74. Unionen och medlemsstaterna måste 
skapa rätt villkor för att se till att externa 
kostnader för miljöeffekter hanteras 
korrekt och att rätt marknadssignaler sänds 
ut till den privata sektorn, med beaktande 
av eventuella negativa sociala effekter. Det 
innebär att principen om att förorenaren 
betalar tillämpas mer systematiskt, genom 
att miljöfarliga ämnen fasas ut och 
föroreningar som beskattas i stället för 
arbete. När naturresurserna blir allt 
knappare kan avkastning och vinster 
kopplade till ägande eller ensamrätt till 
resurserna stiga. Om det offentliga ingriper 
för att se till att avkastningen inte är 
orimlig och att externa kostnader tas med i 
beräkningen, kommer det att leda till att 
resurserna används effektivare, bidra till att 
undvika snedvridningar av marknaden 
samtidigt som det ger offentliga intäkter. 
Miljö- och klimatprioriteringar kommer att 
fullföljas inom ramen för den europeiska 
planeringsterminen om de har betydelse för 
möjligheten att uppnå hållbar tillväxt i 
enskilda medlemsstater som omfattas av 
landsspecifika rekommendationer. Andra 
marknadsbaserade styrmedel, som 
betalning för ekosystemtjänster, bör 
användas i större omfattning inom EU och 
på nationell nivå för att stimulera 
deltagande från den privata sektorn och en 
hållbar förvaltning av naturkapitalet.

74. Unionen och medlemsstaterna måste 
skapa rätt villkor för att se till att externa 
kostnader för miljöeffekter hanteras 
korrekt och att rätt marknadssignaler sänds 
ut till den privata sektorn, med beaktande 
av eventuella negativa sociala effekter. Det 
innebär att principen om att förorenaren 
betalar tillämpas mer systematiskt, genom 
att miljöfarliga ämnen fasas ut och 
föroreningar som beskattas i stället för 
arbete. När naturresurserna blir allt 
knappare kan avkastning och vinster 
kopplade till ägande eller ensamrätt till 
resurserna stiga. Om det offentliga ingriper 
för att se till att externa kostnader tas med i 
beräkningen, kommer det att leda till att 
resurserna används effektivare, bidra till att 
undvika snedvridningar av marknaden 
samtidigt som det ger offentliga intäkter. 
Miljö- och klimatprioriteringar kommer att 
fullföljas inom ramen för den europeiska 
planeringsterminen om de har betydelse för 
möjligheten att uppnå hållbar tillväxt i 
enskilda medlemsstater som omfattas av 
landsspecifika rekommendationer. Andra 
marknadsbaserade styrmedel, som 
betalning för ekosystemtjänster, bör 
användas i större omfattning inom EU och 
på nationell nivå för att stimulera 
deltagande från den privata sektorn och en 
hållbar förvaltning av naturkapitalet.

Or. fr

Ändringsförslag 428
Margrete Auken

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 74
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

74. Unionen och medlemsstaterna måste 
skapa rätt villkor för att se till att externa 
kostnader för miljöeffekter hanteras 
korrekt och att rätt marknadssignaler sänds 
ut till den privata sektorn, med beaktande 
av eventuella negativa sociala effekter. Det 
innebär att principen om att förorenaren 
betalar tillämpas mer systematiskt, genom 
att miljöfarliga ämnen fasas ut och 
föroreningar som beskattas i stället för 
arbete. När naturresurserna blir allt 
knappare kan avkastning och vinster 
kopplade till ägande eller ensamrätt till 
resurserna stiga. Om det offentliga ingriper 
för att se till att avkastningen inte är 
orimlig och att externa kostnader tas med i 
beräkningen, kommer det att leda till att
resurserna används effektivare, bidra till att 
undvika snedvridningar av marknaden 
samtidigt som det ger offentliga intäkter. 
Miljö- och klimatprioriteringar kommer att 
fullföljas inom ramen för den europeiska 
planeringsterminen om de har betydelse för 
möjligheten att uppnå hållbar tillväxt i 
enskilda medlemsstater som omfattas av 
landsspecifika rekommendationer. Andra 
marknadsbaserade styrmedel, som 
betalning för ekosystemtjänster, bör 
användas i större omfattning inom EU och 
på nationell nivå för att stimulera 
deltagande från den privata sektorn och en 
hållbar förvaltning av naturkapitalet.

74. Unionen och medlemsstaterna måste 
skapa rätt villkor för att se till att externa 
kostnader för miljöeffekter hanteras 
korrekt och att rätt marknadssignaler sänds 
ut till den privata sektorn, med beaktande 
av eventuella negativa sociala effekter. Det 
innebär att principen om att förorenaren 
betalar tillämpas mer systematiskt, genom 
att miljöfarliga ämnen fasas ut,
föroreningar beskattas i stället för arbete 
och genom att man arbetar för att 
säkerställa en enhetlig nivå av grön 
beskattning i hela unionen. När 
naturresurserna blir allt knappare kan 
avkastning och vinster kopplade till ägande 
eller ensamrätt till resurserna stiga. Om det 
offentliga ingriper för att se till att 
avkastningen inte är orimlig och att externa 
kostnader tas med i beräkningen, kommer 
det att leda till att resurserna används 
effektivare, bidra till att undvika 
snedvridningar av marknaden samtidigt 
som det ger offentliga intäkter. Miljö- och 
klimatprioriteringar kommer att fullföljas 
inom ramen för den europeiska 
planeringsterminen om de har betydelse för 
möjligheten att uppnå hållbar tillväxt i 
enskilda medlemsstater som omfattas av 
landsspecifika rekommendationer. Andra 
marknadsbaserade styrmedel, som 
betalning för ekosystemtjänster, bör 
användas i större omfattning inom EU och 
på nationell nivå för att stimulera 
deltagande från den privata sektorn och en 
hållbar förvaltning av naturkapitalet.

Or. en

Motivering

För att minska miljöfarligt beteende och garantera lika villkor för alla företag bör en enhetlig 
nivå av grön beskattning införas i hela unionen.
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Ändringsförslag 429
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 74

Kommissionens förslag Ändringsförslag

74. Unionen och medlemsstaterna måste 
skapa rätt villkor för att se till att externa 
kostnader för miljöeffekter hanteras 
korrekt och att rätt marknadssignaler sänds 
ut till den privata sektorn, med beaktande 
av eventuella negativa sociala effekter. Det 
innebär att principen om att förorenaren 
betalar tillämpas mer systematiskt, genom 
att miljöfarliga ämnen fasas ut och 
föroreningar som beskattas i stället för 
arbete. När naturresurserna blir allt 
knappare kan avkastning och vinster 
kopplade till ägande eller ensamrätt till 
resurserna stiga. Om det offentliga ingriper 
för att se till att avkastningen inte är 
orimlig och att externa kostnader tas med i 
beräkningen, kommer det att leda till att 
resurserna används effektivare, bidra till att 
undvika snedvridningar av marknaden 
samtidigt som det ger offentliga intäkter. 
Miljö- och klimatprioriteringar kommer att 
fullföljas inom ramen för den europeiska 
planeringsterminen om de har betydelse för 
möjligheten att uppnå hållbar tillväxt i 
enskilda medlemsstater som omfattas av 
landsspecifika rekommendationer. Andra 
marknadsbaserade styrmedel, som 
betalning för ekosystemtjänster, bör 
användas i större omfattning inom EU och 
på nationell nivå för att stimulera 
deltagande från den privata sektorn och en 
hållbar förvaltning av naturkapitalet.

74. Unionen och medlemsstaterna måste 
skapa rätt villkor för att se till att externa 
kostnader för miljöeffekter hanteras 
korrekt och att rätt marknadssignaler sänds 
ut till den privata sektorn, med beaktande 
av eventuella negativa sociala effekter. Det 
innebär att principen om att förorenaren 
betalar tillämpas mer systematiskt, genom 
att miljöfarliga ämnen fasas ut och att 
föroreningar och resursförbrukning
beskattas i stället för arbete. När 
naturresurserna blir allt knappare kan 
avkastning och vinster kopplade till ägande 
eller ensamrätt till resurserna stiga. Om det 
offentliga ingriper för att se till att 
avkastningen inte är orimlig och att externa 
kostnader tas med i beräkningen, kommer 
det att leda till att resurserna används 
effektivare, bidra till att undvika 
snedvridningar av marknaden samtidigt 
som det ger offentliga intäkter. Miljö- och 
klimatprioriteringar kommer att fullföljas 
inom ramen för den europeiska 
planeringsterminen genom införandet av 
huvudindikatorer om de har betydelse för 
möjligheten att uppnå hållbar tillväxt i 
enskilda medlemsstater som omfattas av 
landsspecifika rekommendationer. Andra 
marknadsbaserade styrmedel, som 
betalning för ekosystemtjänster, bör 
användas i större omfattning inom EU och 
på nationell nivå för att stimulera 
deltagande från den privata sektorn och en 
hållbar förvaltning av naturkapitalet.

Or. en
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Ändringsförslag 430
Ewald Stadler

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 74

Kommissionens förslag Ändringsförslag

74. Unionen och medlemsstaterna måste 
skapa rätt villkor för att se till att externa 
kostnader för miljöeffekter hanteras 
korrekt och att rätt marknadssignaler sänds 
ut till den privata sektorn, med beaktande 
av eventuella negativa sociala effekter. Det 
innebär att principen om att förorenaren 
betalar tillämpas mer systematiskt, genom 
att miljöfarliga ämnen fasas ut och 
föroreningar som beskattas i stället för 
arbete. När naturresurserna blir allt 
knappare kan avkastning och vinster 
kopplade till ägande eller ensamrätt till 
resurserna stiga. Om det offentliga ingriper 
för att se till att avkastningen inte är 
orimlig och att externa kostnader tas med i 
beräkningen, kommer det att leda till att 
resurserna används effektivare, bidra till att 
undvika snedvridningar av marknaden 
samtidigt som det ger offentliga intäkter. 
Miljö- och klimatprioriteringar kommer att 
fullföljas inom ramen för den europeiska 
planeringsterminen om de har betydelse för 
möjligheten att uppnå hållbar tillväxt i 
enskilda medlemsstater som omfattas av 
landsspecifika rekommendationer. Andra 
marknadsbaserade styrmedel, som 
betalning för ekosystemtjänster, bör 
användas i större omfattning inom EU och 
på nationell nivå för att stimulera 
deltagande från den privata sektorn och en 
hållbar förvaltning av naturkapitalet.

74. Unionen och medlemsstaterna måste 
skapa rätt villkor för att se till att externa 
kostnader för miljöeffekter hanteras 
korrekt och att rätt marknadssignaler sänds 
ut till den privata sektorn, med beaktande 
av eventuella negativa sociala effekter. Det 
innebär att principen om att förorenaren 
betalar tillämpas mer systematiskt, genom 
att miljöfarliga ämnen fasas ut och 
föroreningar som beskattas i stället för 
arbete. Beskattningen av föroreningar får 
dock inte leda till att arbetstillfällen 
utlokaliseras. När naturresurserna blir allt 
knappare kan avkastning och vinster 
kopplade till ägande eller ensamrätt till 
resurserna stiga. Om det offentliga ingriper 
för att se till att avkastningen inte är 
orimlig och att externa kostnader tas med i 
beräkningen, kommer det att leda till att 
resurserna används effektivare, bidra till att 
undvika snedvridningar av marknaden 
samtidigt som det ger offentliga intäkter. 
Miljö- och klimatprioriteringar kommer att 
fullföljas inom ramen för den europeiska 
planeringsterminen om de har betydelse för 
möjligheten att uppnå hållbar tillväxt i 
enskilda medlemsstater som omfattas av 
landsspecifika rekommendationer. Andra 
marknadsbaserade styrmedel, som 
betalning för ekosystemtjänster, bör 
användas i större omfattning inom EU och 
på nationell nivå för att stimulera 
deltagande från den privata sektorn och en 
hållbar förvaltning av naturkapitalet.

Or. de

Motivering

Redan nu leder de höga skatterna till att arbetstillfällen utlokaliseras, och miljöåtgärder får 
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inte förvärra situationen.

Ändringsförslag 431
João Ferreira

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 75

Kommissionens förslag Ändringsförslag

75. Den privata sektorn bör också 
uppmuntras att ta till vara de möjligheter 
som EU:s nya budgetram ger att öka 
engagemanget för att nå miljö- och 
klimatmål, särskilt i fråga om 
miljöinnovationer och införande av ny 
teknik, med särskild inriktning på små och 
medelstora företag. Offentlig-privata 
initiativ för miljöinnovation bör främjas 
inom ramen för europeiska 
innovationspartnerskap, som det 
europeiska innovationspartnerskapet om 
vatten. Genom den nya lagstiftningen för 
innovativa finansieringsinstrument bör 
det bli lättare för den privata sektorn att 
få tillgång till finansiering för 
miljöinvesteringar, främst vad gäller 
biologisk mångfald och klimat. Företag 
inom EU bör uppmuntras ytterligare att 
redovisa miljöinformation som en del av 
sin ekonomiska redovisning, utöver vad 
som krävs i EU:s befintliga lagstiftning.

75. Den privata sektorn bör också 
uppmuntras att ta till vara de möjligheter 
som EU:s nya budgetram ger att öka 
engagemanget för att nå miljö- och 
klimatmål, särskilt i fråga om 
miljöinnovationer och införande av ny 
teknik, med särskild inriktning på små och 
medelstora företag. Offentlig-privata 
initiativ för miljöinnovation bör främjas 
inom ramen för europeiska 
innovationspartnerskap, som det 
europeiska innovationspartnerskapet om 
vatten. Företag inom EU bör uppmuntras 
ytterligare att redovisa miljöinformation 
som en del av sin ekonomiska redovisning, 
utöver vad som krävs i EU:s befintliga 
lagstiftning.

Or. pt

Ändringsförslag 432
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 77

Kommissionens förslag Ändringsförslag

77. Utöver denna integrering kommer 77. Utöver denna integrering kommer 
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införandet av ”integrerade projekt” i 
Life-programmet att göra det möjligt att 
kombinera medel och anpassa dem bättre 
till politiska prioriteringar på ett mer 
strategiskt och kostnadseffektivt sätt för att 
stödja miljö- och klimatrelaterade åtgärder.

införandet av ”integrerade projekt” i 
Life-programmet att göra det möjligt att 
kombinera medel och anpassa dem bättre 
till politiska prioriteringar på ett mer 
strategiskt och kostnadseffektivt sätt för att 
stödja miljö- och klimatrelaterade åtgärder, 
via genomförandet av en mängd olika 
projekt, inklusive ”integrerade projekt” 
förutsatt att särskilda villkor i samband 
med bestämmelserna för ”integrerade 
projekt” och genomförandet av dessa 
uppfylls.

Or. en

Ändringsförslag 433
Margrete Auken

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 77a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

77a. Senast 2020 bör EU-finansieringen
från Sammanhållningsfonden och 
strukturfonderna begränsas till projekt 
som inte orsakar skador på miljön. Om 
projekt som har finansieras med medel 
från Sammanhållningsfonden eller 
strukturfonderna visar sig ha skadat 
miljön ska de utbetalade EU-medlen 
återbetalas.

Or. en

Motivering

I linje med målet att bevara, skydda och stärka miljön i unionen bör inga EU-medel gå till att 
finansiera projekt som strider mot detta mål. Om bedömningen av ett visst EU-finansierat 
projekt visar att miljön har skadats ska pengarna betalas tillbaka till EU.

Ändringsförslag 434
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy
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Förslag till beslut
Bilaga – punkt 78

Kommissionens förslag Ändringsförslag

78. Det kapitaltillskott som kommer från 
Europeiska investeringsbanken som en del 
av 2012 års pakt för tillväxt och 
sysselsättning utgör en extra 
investeringskälla.

78. Det kapitaltillskott som kommer från 
Europeiska investeringsbanken som en del 
av 2012 års pakt för tillväxt och 
sysselsättning utgör en extra 
investeringskälla som ska spenderas i 
enlighet med EU:s miljö- och klimatmål.

Or. en

Ändringsförslag 435
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 80

Kommissionens förslag Ändringsförslag

80. Det har även varit svårt att spåra 
utgifter som använts för biologisk 
mångfald och klimat. För att bedöma 
framstegen mot målen bör det inrättas ett 
system för spårning och rapportering enligt 
OECD:s metoder (Riomarkörerna). Detta 
är viktigt för EU:s samlade insatser inom 
ramen för multilaterala avtal om 
klimatförändringar och biologisk 
mångfald. EU kommer att bidra till den 
mellanstatliga process som lanserades vid 
Rio+20 för att bedöma behoven av 
finansiering och föreslå en effektiv och 
hållbar finansieringsstrategi för utveckling.

80. Det har även varit svårt att spåra 
utgifter som använts för biologisk 
mångfald och klimat. För att bedöma 
framstegen mot målen bör det inrättas ett 
system för spårning och rapportering enligt 
i första hand OECD:s metoder. Detta är 
viktigt för EU:s samlade insatser inom 
ramen för multilaterala avtal om
klimatförändringar och biologisk 
mångfald. EU kommer att bidra till den 
mellanstatliga process som lanserades vid 
Rio+20 för att bedöma behoven av 
finansiering och föreslå en effektiv och 
hållbar finansieringsstrategi för utveckling.

Or. en

Ändringsförslag 436
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 82 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

82. För att säkra investeringar för miljö-
och klimatpolitik och få rätt prissättning
ska programmet säkerställa följande till 
2020:

82. För att säkra investeringar för miljö-
och klimatpolitik ska programmet 
säkerställa följande till 2020:

Or. en

Ändringsförslag 437
Giancarlo Scottà

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 82 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

82. För att säkra investeringar för miljö-
och klimatpolitik och få rätt prissättning 
ska programmet säkerställa följande till 
2020:

82. För att säkra investeringar för miljö-
och klimatpolitik och få rätt prissättning 
bör programmet säkerställa följande till 
2020:

Or. it

Ändringsförslag 438
João Ferreira

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 82 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Gradvis utfasning av stöd som skadar 
miljön, ökad användning av 
marknadsbaserade styrmedel, däribland 
beskattning, prissättning och 
avgiftsbeläggning, och växande 
marknader för miljövänliga varor och 
tjänster, med beaktande av eventuella 
negativa sociala effekter.

utgår

Or. pt
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Ändringsförslag 439
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 82 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Gradvis utfasning av stöd som skadar 
miljön, ökad användning av 
marknadsbaserade styrmedel, däribland 
beskattning, prissättning och 
avgiftsbeläggning, och växande marknader 
för miljövänliga varor och tjänster, med 
beaktande av eventuella negativa sociala 
effekter.

(a) Att kommissionen och 
medlemsstaterna utan dröjsmål, dock 
senast 2014, antar konkreta planer som 
bygger på definitionen i punkt 82a i 
bilaga 1 för gradvis utfasning av allt stöd 
som skadar miljön senast 2020, inbegripet 
stöd som gynnar ineffektiv användning av 
förnybara resurser, samt att rapportera 
om framstegen via de nationella 
reformprogrammen. Ökad användning av 
marknadsbaserade styrmedel, däribland en 
skatteväxling från beskattning av arbete 
till miljöbeskattning på minst 10 procent, 
prissättning och avgiftsbeläggning, och 
växande marknader för miljövänliga varor 
och tjänster, med beaktande av eventuella 
negativa sociala effekter.

Or. en

Ändringsförslag 440
Jo Leinen

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 82 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Gradvis utfasning av stöd som skadar 
miljön, ökad användning av 
marknadsbaserade styrmedel, däribland 
beskattning, prissättning och 
avgiftsbeläggning, och växande marknader 
för miljövänliga varor och tjänster, med 
beaktande av eventuella negativa sociala 
effekter.

(a) Att kommissionen och 
medlemsstaterna utan dröjsmål, dock 
senast 2014, antar konkreta planer som 
bygger på definitionen i punkt 82a i 
bilaga 1 för gradvis utfasning av allt stöd 
som skadar miljön senast 2020, samt att 
rapportera om framstegen via de 
nationella reformprogrammen. Ökad 
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användning av marknadsbaserade 
styrmedel, däribland en skatteväxling från 
beskattning av arbete till miljöbeskattning, 
prissättning och avgiftsbeläggning, och 
växande marknader för miljövänliga varor 
och tjänster, med beaktande av eventuella 
negativa sociala effekter.

Or. en

Ändringsförslag 441
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 82 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Gradvis utfasning av stöd som skadar 
miljön, ökad användning av 
marknadsbaserade styrmedel, däribland 
beskattning, prissättning och 
avgiftsbeläggning, och växande marknader 
för miljövänliga varor och tjänster, med 
beaktande av eventuella negativa sociala 
effekter.

(a) Gradvis utfasning av stöd som skadar 
miljön, ökad användning av 
marknadsbaserade styrmedel, däribland 
beskattning, prissättning och 
avgiftsbeläggning, och växande marknader 
för miljövänliga varor och tjänster, med 
beaktande av eventuella negativa 
ekonomiska och sociala effekter.

Or. en

Ändringsförslag 442
Margrete Auken

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 82 – stycke 2 – led a – led i (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) Utfasning före 2020 av finansiering 
från Sammanhållningsfonden och 
strukturfonderna till projekt som skadar 
miljön, samtidigt med ett krav på full 
återbetalning av medel från 
Sammanhållningsfonden och 
strukturfonderna för projekt som har 
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skadat miljön.

Or. en

Motivering

I linje med målet att bevara, skydda och stärka unionens miljö bör inga EU-medel gå till att 
finansiera projekt som strider mot detta mål. Om bedömningen av ett visst EU-finansierat 
projekt visar att miljön har skadats ska pengarna betalas tillbaka till unionen.

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

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 82 – stycke 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Att kommissionen definierar stöd 
som skadar miljön som ”ett resultat av en 
handling från staten som innebär en 
fördel för konsumenter eller producenter i 
syfte att öka deras intäkter eller minska 
deras kostnader, men som samtidigt är 
oförenligt med sund miljöpraxis”.1

__________________
1 Anpassad från OECD (1998 och 2005) i 
IEEP m.fl. 2007, se internet: 
http://ec.europa.eu/environment/enveco/ta
xation/index.htm

Or. en

Ändringsförslag 444
Andrés Perelló Rodríguez

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 82 – stycke 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Främjande av hushållens insatser för 
energieffektivitet (termisk isolering, inköp 
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av energisnåla apparater, installation av 
anläggningar för mikroproduktion av 
förnybar energi etc.) genom ökade 
nationella bidrag och EU-bidrag.

Or. es

Ändringsförslag 445
João Ferreira

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 82 – stycke 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Integrering av miljö- och klimathänsyn 
i den europeiska planeringsterminen, om 
detta har betydelse för möjligheten att 
uppnå hållbar tillväxt i enskilda 
medlemsstater som omfattas av 
landsspecifika rekommendationer.

utgår

Or. pt

Ändringsförslag 446
Giancarlo Scottà

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 86 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

86. För att förbättra miljöintegreringen och 
det politiska sammanhanget ska
programmet säkerställa följande till 2020:

86. För att förbättra miljöintegreringen och 
det politiska sammanhanget bör
programmet säkerställa följande till 2020:

Or. it

Ändringsförslag 447
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy
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Förslag till beslut
Bilaga – punkt 86 – stycke 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Att direktivet om strategisk 
miljöbedömning1 och direktivet om 
miljökonsekvensbedömning2 genomförs 
fullt ut.
__________________
1 Direktiv 2001/42/EG.
2 Direktiv 85/337/EG.

Or. en

Ändringsförslag 448
Ewald Stadler

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 87

Kommissionens förslag Ändringsförslag

87. EU är tättbefolkat, och år 2020 
beräknas 80 % av invånarna leva i städer 
eller stadsnära områden. Livskvaliteten 
påverkas direkt av stadsmiljöns tillstånd. 
Städernas miljöpåverkan sträcker sig också 
långt utanför deras fysiska gränser, 
eftersom de är starkt beroende av stadsnära 
områden och landsbygdsområden för att 
tillgodose efterfrågan på livsmedel, energi, 
utrymme och resurser och för att ta emot 
avfall.

87. EU är tättbefolkat, och år 2020 
beräknas 80 % av invånarna leva i städer 
eller stadsnära områden. Livskvaliteten 
påverkas direkt av stadsmiljöns tillstånd. 
Städernas miljöpåverkan sträcker sig också 
långt utanför deras fysiska gränser, 
eftersom de är starkt beroende av stadsnära 
områden och landsbygdsområden för att 
tillgodose efterfrågan på livsmedel, energi, 
utrymme och resurser och för att ta emot 
avfall. Främjande av 
landsbygdsutveckling och nya 
arbetstillfällen på landsbygden måste 
därför ägnas särskild uppmärksamhet.

Or. de

Ändringsförslag 449
Andrés Perelló Rodríguez



AM\931429SV.doc 27/60 PE508.029v01-00

SV

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 88

Kommissionens förslag Ändringsförslag

88. De flesta städer har vissa gemensamma 
miljöproblem, som dålig luft, höga 
bullernivåer, utsläpp av växthusgaser, 
vattenbrist, översvämningar och stormar, 
förorenade platser, övergiven industrimark 
och avfall. Samtidigt är städerna i EU 
normgivande i fråga om hållbar 
stadsutveckling och är ofta först med 
innovativa lösningar på miljöproblem. Allt 
fler europeiska städer tar med miljömässig 
hållbarhet som en av sina viktigaste 
strategier för stadsutveckling.

88. De flesta städer har vissa gemensamma 
miljöproblem, som dålig luft, alltför höga 
bullernivåer som utgör en risk för 
befolkningens hälsa, utsläpp av 
växthusgaser, vattenbrist, översvämningar 
och stormar, förorenade platser, övergiven 
industrimark och avfall. Samtidigt är 
städerna i EU normgivande i fråga om 
hållbar stadsutveckling och är ofta först 
med innovativa lösningar på miljöproblem. 
Allt fler europeiska städer tar med 
miljömässig hållbarhet som en av sina 
viktigaste strategier för stadsutveckling.

Or. es

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

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 88a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

88a. På lång sikt måste EU utarbeta en 
övergripande strategi för hur en grön 
ekonomi för alla kan bidra till en bättre 
stadsmiljö, genom att betona att 
stadsplaneringen integreras i mål som 
hänger samman med resurseffektivitet, en 
koldioxidsnål ekonomi, anpassning till 
klimatförändringarna, hållbar urban 
markanvändning, avfallshantering, 
ekosystemens motståndskraft, vattenvård, 
människors hälsa, medborgardeltagande i 
beslutsfattande samt i miljöutbildning och 
miljömedvetenhet.

Or. en
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Ändringsförslag 451
Christa Klaß, Britta Reimers, Esther de Lange

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 89a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

89a. Unionens politik för 
livsmedelstrygghet bör grundas på 
hållbart jordbruk och rättvis handel. 
Klimatförändringarna gör att 
naturresurserna belastas, i synnerhet 
eftersom vi måste förse världens växande 
befolkning, vars konsumtionsmönster 
förändras, med en tillräcklig mängd 
livsmedel. Proteinimporten från 
tredjeländer, där miljöskyddsnivån inte är 
tillfredsställande, kan minskas genom att 
man främjar odling av proteingrödor i 
unionen. Dessutom är unionen skyldig att 
kräva bilaterala och multilaterala, 
ändamålsenliga och föreskrivna 
miljöskyddsåtgärder i de berörda 
riskregionerna.

Or. de

Ändringsförslag 452
Cristina Gutiérrez-Cortines

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 89a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

89a. De många undersökningar som 
gjorts av experter i syfte att ta fram en 
integrerad metod som åskådliggör 
kopplingarna mellan de olika problemen 
och lösningarna i stadsmiljön bör 
integreras i strategierna för 
stadsutveckling. Förutom 
klimatförändringar, energi, tillgänglighet, 
vatten, avfall och buller omfattar detta 
även hälsa, välbefinnande, kultur, 
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naturresurser och byggd miljö samt vikten 
av att värdesätta städer som ekonomiska 
och sociala centrum vars verksamheter 
alstrar välstånd och välbefinnande.

Or. es

Ändringsförslag 453
Cristina Gutiérrez-Cortines

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 89b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

89b. I utvärderingar av städers hållbarhet 
är det viktigt att beakta användning av 
monument, byggda kulturarv och befintlig 
arkitektur samt återanvändning av 
tomma, övergivna eller obebodda bostäder 
i Europa, eftersom byggande av nya 
bostäder leder till minskade grönområden 
och materialutvinning och 
energiförbrukning under byggfasen.

Or. es

Ändringsförslag 454
Giancarlo Scottà

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 91 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

91. För att öka hållbarheten i EU:s städer 
ska programmet garantera att följande 
uppnås till 2020:

91. För att öka hållbarheten i EU:s städer 
bör programmet garantera att följande 
uppnås till 2020:

Or. it
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Ändringsförslag 455
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 91 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) De flesta städer i EU genomför 
politiska åtgärder för hållbar stadsplanering 
och utformning av städerna.

(a) De flesta städer i EU genomför 
politiska åtgärder för hållbar stadsplanering 
och utformning av städerna i enlighet med 
en övergripande långsiktig strategi för 
hållbara städer.

Or. en

Ändringsförslag 456
Zofija Mazej Kukovič

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 91 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) De flesta städer i EU genomför 
politiska åtgärder för hållbar stadsplanering 
och utformning av städerna.

(a) De flesta städer i EU genomför 
politiska åtgärder för hållbar stadsplanering 
och utformning av städerna, inklusive 
hållbar livsmedelsförsörjning.

Or. en

Ändringsförslag 457
Andrés Perelló Rodríguez

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 91 – stycke 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Godkända minimikriterier för 
mätning av föroreningar, särskilt buller-
och luftföroreningar, inklusive riktlinjer 
om korrekt placering av mätstationer för 
att undvika felaktiga eller eventuellt 
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bedrägliga mätningar till följd av 
olämplig placering.

Or. es

Ändringsförslag 458
Marit Paulsen

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 91 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Definition och fastställande av ett antal 
kriterier för att bedöma städers 
miljösituation, med beaktande av 
ekonomiska och sociala effekter.

(a) Definition och fastställande av ett antal 
kriterier för att bedöma städers 
miljösituation, med beaktande av 
ekonomiska och sociala effekter och det 
ömsesidiga beroendet av omgivande 
landsbygdsområden.

Or. en

Ändringsförslag 459
Cristina Gutiérrez-Cortines

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 91 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Definition och fastställande av ett antal 
kriterier för att bedöma städers 
miljösituation, med beaktande av 
ekonomiska och sociala effekter.

(a) Definition och fastställande av ett antal 
kriterier för att bedöma städers 
miljösituation, med beaktande av 
ekonomiska och sociala effekter samt 
städers arkitektoniska värden och 
naturvärden.

Or. es

Ändringsförslag 460
Claudiu Ciprian Tănăsescu
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Förslag till beslut
Bilaga – punkt 91 – stycke 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Säkerställande av att städer har 
information om och tillgång till 
finansiering av åtgärder för att förbättra 
städernas hållbarhet.

(b) Säkerställande av att invånarna och de 
lokala myndigheterna i städerna har 
information om och tillgång till 
finansiering av åtgärder för att förbättra 
städernas hållbarhet.

Or. en

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

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 91 – stycke 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Stöd till hälsosam och hållbar 
rörlighet i städerna och minskning av 
luftföroreningar och buller. Utveckling 
och modernisering av kollektivtrafiken i 
städerna. Användning av elfordon i 
lokaltrafiken och framtagande av planer 
för användning av elfordon i EU:s städer. 
Utveckling av säker infrastruktur för 
fotgängare och cyklister för fördubbla 
antalet personer som använder sig av 
aktiva transportsätt som att gå och cykla.

Or. en

Motivering

Parlamentet efterlyste insatser för att fördubbla användningen av aktiva transportsätt som att 
gå och cykla i sin resolution om färdplanen för ett gemensamt europeiskt transportområde –
ett konkurrenskraftigt och resurseffektivt transportsystem (2011/2096(INI)) från 
december 2011.

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



AM\931429SV.doc 33/60 PE508.029v01-00

SV

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 91 – stycke 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Framsteg i utvecklandet av en 
övergripande strategi om hur en grön och 
inkluderande ekonomi kan bidra till 
bättre stadsmiljöer.

Or. en

Ändringsförslag 463
Cristina Gutiérrez-Cortines

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 91 – stycke 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Säkerställa att städerna har områden 
för fotgängare, sociala mötesplatser och 
naturområden.

Or. es

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

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 91 – stycke 2 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(bb) Utbyte av bästa praxis mellan städer 
på EU-nivå och på internationell nivå om 
innovativ utveckling och hållbart 
stadsboende.

Or. en



PE508.029v01-00 34/60 AM\931429SV.doc

SV

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

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 92

Kommissionens förslag Ändringsförslag

92. Miljömässig hållbarhet är nyckeln till 
att minska fattigdom och skapa 
livskvalitet och ekonomisk tillväxt. Vid 
Rio+20 förnyade världens ledare sitt 
åtagande om hållbar utveckling och 
medgav att en inkluderande grön ekonomi 
är ett viktigt verktyg för hållbar utveckling, 
och att en frisk miljö spelar en nyckelroll 
för att säkra livsmedelstryggheten och 
minska fattigdomen. Med tanke på den 
växande befolkningen i en alltmer 
urbaniserad värld kommer dessa 
utmaningar att kräva åtgärder för vatten, 
hav, hållbar mark och ekosystem, 
resurseffektivitet (särskilt avfall), hållbar 
energi och klimatförändringar samt att 
subventioner av fossila bränslen fasas ut. 
Dessa frågor kommer att behöva hanteras 
från fall till fall på lokal, nationell eller 
unionsnivå samt genom engagemang i
internationella åtgärder för att ta fram de 
lösningar som krävs för en global hållbar 
utveckling.

92. Säkerställandet av hållbarhet är för 
närvarande en av världens största 
utmaningar och en nyckel till att utrota 
fattigdom och skapa välstånd och 
välbefinnande för alla. Vid Rio+20 
förnyade världens ledare sitt åtagande om 
hållbar utveckling och försäkrade att de 
skulle främja en ekonomiskt, socialt och 
miljömässigt hållbar framtid för planeten, 
för nuvarande och framtida generationers 
skull. De medgav också att en 
inkluderande grön ekonomi är ett viktigt 
verktyg för hållbar utveckling, och att en 
frisk miljö spelar en nyckelroll för att säkra 
livsmedelstryggheten och minska 
fattigdomen. Med tanke på den växande 
befolkningen i en alltmer urbaniserad värld 
kommer dessa utmaningar att kräva 
internationella åtgärder på en mängd 
områden såsom vatten, hav, hållbar mark 
och ekosystem, resurseffektivitet (särskilt 
avfall), hållbar energi och 
klimatförändringar samt att miljöskadliga 
subventioner, inklusive subventioner av 
fossila bränslen, fasas ut. Förutom att 
omsätta dessa åtaganden i konkreta 
åtgärder på lokal och nationell nivå samt 
på EU-nivå kommer EU att proaktivt 
verka för internationella åtgärder för att ta 
fram de lösningar som krävs för en global 
hållbar utveckling.

Or. en

Ändringsförslag 466
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik
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Förslag till beslut
Bilaga – punkt 92

Kommissionens förslag Ändringsförslag

92. Miljömässig hållbarhet är nyckeln till 
att minska fattigdom och skapa livskvalitet 
och ekonomisk tillväxt. Vid Rio+20 
förnyade världens ledare sitt åtagande om 
hållbar utveckling och medgav att en 
inkluderande grön ekonomi är ett viktigt 
verktyg för hållbar utveckling, och att en 
frisk miljö spelar en nyckelroll för att säkra 
livsmedelstryggheten och minska 
fattigdomen. Med tanke på den växande 
befolkningen i en alltmer urbaniserad värld 
kommer dessa utmaningar att kräva 
åtgärder för vatten, hav, hållbar mark och 
ekosystem, resurseffektivitet (särskilt 
avfall), hållbar energi och 
klimatförändringar samt att subventioner 
av fossila bränslen fasas ut. Dessa frågor 
kommer att behöva hanteras från fall till 
fall på lokal, nationell eller unionsnivå 
samt genom engagemang i internationella 
åtgärder för att ta fram de lösningar som 
krävs för en global hållbar utveckling.

92. Miljömässig hållbarhet är nyckeln till 
att minska fattigdom och skapa livskvalitet 
och ekonomisk tillväxt. Vid Rio+20 
förnyade världens ledare sitt åtagande om 
hållbar utveckling och medgav att en 
inkluderande grön ekonomi är ett viktigt 
verktyg för hållbar utveckling, och att en 
frisk miljö spelar en nyckelroll för att säkra 
livsmedelstryggheten och minska 
fattigdomen. Med tanke på den växande 
befolkningen i en alltmer urbaniserad värld 
kommer dessa utmaningar att kräva 
åtgärder för vatten, hav, hållbar mark och 
ekosystem, resurseffektivitet (särskilt 
avfall), hållbar energi och 
klimatförändringar samt att miljöskadliga 
subventioner identifieras och fasas ut. 
Dessa frågor kommer att behöva hanteras 
från fall till fall på lokal, nationell eller 
unionsnivå samt genom engagemang i 
internationella åtgärder för att ta fram de 
lösningar som krävs för en global hållbar 
utveckling.

Or. en

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

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 93

Kommissionens förslag Ändringsförslag

93. Resultaten från Rio+20 måste 
avspeglas i unionens och medlemsstaternas 
interna och externa politiska prioriteringar. 
Unionen bör också stödja inrättandet av ett 
politiskt forum på hög nivå som gradvis 
ersätter FN:s kommission för hållbar 
utveckling och övervakar genomförandet 

93. Resultaten från Rio+20 behöver
avspeglas i unionens och medlemsstaternas 
interna och externa politiska prioriteringar. 
Unionen bör också stödja arbetet i det
politiska forum på hög nivå som kommer 
att ersätta FN:s kommission för hållbar 
utveckling och övervakar genomförandet 
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av resultaten från Rio+20. av resultaten från Rio+20.

Or. en

Ändringsförslag 468
Dan Jørgensen

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 94

Kommissionens förslag Ändringsförslag

94. Många av de prioriterade målen i 
programmet kan nås till fullo endast som 
en del av ett globalt åtagande och i 
samarbete med partnerländer. Det är därför 
som unionen och medlemsstaterna bör 
engagera sig i relevanta internationella, 
regionala och bilaterala processer på ett 
kraftfullt, fokuserat, enat och sammanhållet 
vis. De bör fortsätta att främja en effektiv 
regelbaserad ram för en global miljöpolitik 
som kompletteras av en effektivare 
strategisk hållning där bilaterala och 
regionala politiska dialoger och samarbeten 
anpassas till unionens strategiska partner, 
kandidatländer, grannländer och 
utvecklingsländer, som vart och ett får stöd 
genom lämplig finansiering.

94. Många av de prioriterade målen i 
programmet kan nås till fullo endast som 
en del av ett globalt åtagande och i 
samarbete med partnerländer. Det är därför 
som unionen och medlemsstaterna bör 
engagera sig i relevanta internationella, 
regionala och bilaterala processer, såsom
bilaterala handelsavtal, på ett kraftfullt, 
fokuserat, enat och sammanhållet vis. De 
bör fortsätta att främja en effektiv 
regelbaserad ram för en global miljöpolitik 
som kompletteras av en effektivare 
strategisk hållning där bilaterala och 
regionala politiska dialoger och samarbeten 
anpassas till unionens strategiska partner, 
kandidatländer, grannländer och 
utvecklingsländer, som vart och ett får stöd 
genom lämplig finansiering.

Or. en

Ändringsförslag 469
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 94

Kommissionens förslag Ändringsförslag

94. Många av de prioriterade målen i 
programmet kan nås till fullo endast som 
en del av ett globalt åtagande och i 

94. Många av de prioriterade målen i 
programmet kan nås till fullo endast som 
en del av ett globalt åtagande och i 
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samarbete med partnerländer. Det är därför 
som unionen och medlemsstaterna bör 
engagera sig i relevanta internationella, 
regionala och bilaterala processer på ett 
kraftfullt, fokuserat, enat och sammanhållet 
vis. De bör fortsätta att främja en effektiv 
regelbaserad ram för en global miljöpolitik 
som kompletteras av en effektivare 
strategisk hållning där bilaterala och 
regionala politiska dialoger och samarbeten 
anpassas till unionens strategiska partner, 
kandidatländer, grannländer och 
utvecklingsländer, som vart och ett får stöd 
genom lämplig finansiering.

samarbete med partnerländer. Det är därför 
som unionen och medlemsstaterna bör 
engagera sig i relevanta internationella, 
regionala och bilaterala processer på ett 
kraftfullt, fokuserat, enat och sammanhållet 
vis. De bör fortsätta att främja en effektiv 
regelbaserad ram för en global miljöpolitik 
som kompletteras av en effektivare 
strategisk hållning där bilaterala och 
regionala politiska dialoger och samarbeten 
anpassas till unionens strategiska partner, 
kandidatländer, grannländer och 
utvecklingsländer, som vart och ett får stöd 
genom lämplig finansiering. Särskild 
uppmärksamhet bör ägnas Svarta havet.

Or. en

Ändringsförslag 470
Giancarlo Scottà

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 95

Kommissionens förslag Ändringsförslag

95. Den tidsperiod som programmet 
omfattar motsvarar viktiga faser i den 
internationella politiken för klimat, 
biologisk mångfald och kemikalier. För att 
klara 2-gradersmålet måste utsläppen av 
växthusgaser minskas med minst 50 % 
under 1990 års nivåer till 2050. Dock har 
endast hälften av de utsläppsminskningar 
som krävs till 2020 utlovats av parterna till 
FN:s ramkonvention om 
klimatförändringar (UNFCCC). Om det 
inte vidtas mer resoluta globala åtgärder är 
det osannolikt att klimatförändringarna kan 
bromsas. Även med det mest optimistiska 
scenariot kommer länder i allt större 
utsträckning att stå inför oundvikliga 
konsekvenser av klimatförändringar på 
grund av tidigare utsläpp av 
växthusgaser, och kommer att behöva 
utveckla strategier för att anpassa sig till 

95. Den tidsperiod som programmet 
omfattar motsvarar viktiga faser i den 
internationella politiken för klimat, 
biologisk mångfald och kemikalier. För att 
klara 2-gradersmålet måste utsläppen av 
växthusgaser minskas med minst 50 % 
under 1990 års nivåer till 2050 enligt 
IPCC. Dock har endast hälften av de 
utsläppsminskningar som krävs till 2020 
utlovats av parterna till FN:s 
ramkonvention om klimatförändringar 
(UNFCCC). Om det inte vidtas mer 
resoluta globala åtgärder är det osannolikt 
att klimatförändringarna kan mildras. Även 
med det mest optimistiska scenariot 
kommer länder i allt större utsträckning att 
stå inför oundvikliga konsekvenser av 
klimatförändringar, och kommer att behöva 
utveckla strategier för att anpassa sig till 
klimatförändringar. I enlighet med 
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klimatförändringar. I enlighet med 
Durbanplattformen för förstärkta insatser 
ska en omfattande och kraftfull 
överenskommelse som gäller för alla antas 
till 2015 och vara genomförd till 2020. EU 
kommer att arbeta aktivt i denna process 
och delta i diskussioner om hur gapet ska 
överbryggas mellan de 
utsläppsminskningar som industri- och 
utvecklingsländer har utlovat, och de 
insatser som krävs för att hålla sig på en 
utsläppsnivå som är förenlig med 
2-gradersmålet. Uppföljningen av Rio+20 
bör också bidra till att minska utsläppen av 
växthusgaser och därmed bekämpa
klimatförändringarna. EU bör samtidigt 
bedriva och fördjupa klimatpartnerskap 
med strategiska partner och vidta 
ytterligare åtgärder för att integrera miljö-
och klimathänsyn i utvecklingspolitiken.

Durbanplattformen för förstärkta insatser 
ska en omfattande och kraftfull 
överenskommelse som gäller för alla antas 
till 2015 och vara genomförd till 2020. EU 
kommer att arbeta aktivt i denna process 
och delta i diskussioner om hur gapet ska 
överbryggas mellan de 
utsläppsminskningar som industri- och 
utvecklingsländer har utlovat, och de 
insatser som krävs för att hålla sig på en 
utsläppsnivå som är förenlig med 
2-gradersmålet. Uppföljningen av Rio+20 
bör också bidra till att minska utsläppen av 
växthusgaser och därmed till 
anpassningen till klimatförändringarna. 
EU bör samtidigt bedriva och fördjupa 
klimatpartnerskap med strategiska partner 
och vidta ytterligare åtgärder för att 
integrera miljö- och klimathänsyn i sin 
utrikespolitik baserat på ömsesidighet och 
villkorlighet.

Or. it

Ändringsförslag 471
Margrete Auken, Jo Leinen

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 95

Kommissionens förslag Ändringsförslag

95. Den tidsperiod som programmet 
omfattar motsvarar viktiga faser i den 
internationella politiken för klimat, 
biologisk mångfald och kemikalier. För att 
klara 2-gradersmålet måste utsläppen av 
växthusgaser minskas med minst 50 % 
under 1990 års nivåer till 2050. Dock har 
endast hälften av de utsläppsminskningar 
som krävs till 2020 utlovats av parterna till 
FN:s ramkonvention om 
klimatförändringar (UNFCCC). Om det 
inte vidtas mer resoluta globala åtgärder är 
det osannolikt att klimatförändringarna kan 
bromsas. Även med det mest optimistiska 

95. Den tidsperiod som programmet 
omfattar motsvarar viktiga faser i den 
internationella politiken för klimat, 
biologisk mångfald och kemikalier. För att 
klara 2-gradersmålet måste utsläppen av 
växthusgaser minskas med minst 50 % 
under 1990 års nivåer till 2050. Dock har 
endast hälften av de utsläppsminskningar 
som krävs till 2020 utlovats av parterna till 
FN:s ramkonvention om 
klimatförändringar (UNFCCC). Om det 
inte vidtas mer resoluta globala åtgärder är 
det osannolikt att klimatförändringarna kan 
bromsas. Även med det mest optimistiska 



AM\931429SV.doc 39/60 PE508.029v01-00

SV

scenariot kommer länder i allt större 
utsträckning att stå inför oundvikliga 
konsekvenser av klimatförändringar på 
grund av tidigare utsläpp av växthusgaser, 
och kommer att behöva utveckla strategier 
för att anpassa sig till klimatförändringar. I 
enlighet med Durbanplattformen för 
förstärkta insatser ska en omfattande och 
kraftfull överenskommelse som gäller för 
alla antas till 2015 och vara genomförd till 
2020. EU kommer att arbeta aktivt i denna 
process och delta i diskussioner om hur 
gapet ska överbryggas mellan de 
utsläppsminskningar som industri- och 
utvecklingsländer har utlovat, och de 
insatser som krävs för att hålla sig på en 
utsläppsnivå som är förenlig med 
2-gradersmålet. Uppföljningen av Rio+20 
bör också bidra till att minska utsläppen av 
växthusgaser och därmed bekämpa 
klimatförändringarna. EU bör samtidigt 
bedriva och fördjupa klimatpartnerskap 
med strategiska partner och vidta 
ytterligare åtgärder för att integrera miljö-
och klimathänsyn i utvecklingspolitiken.

scenariot kommer länder i allt större 
utsträckning att stå inför oundvikliga 
konsekvenser av klimatförändringar på 
grund av tidigare utsläpp av växthusgaser, 
och kommer att behöva utveckla strategier 
för att anpassa sig till klimatförändringar. I 
enlighet med Durbanplattformen för 
förstärkta insatser ska en omfattande och 
kraftfull överenskommelse som gäller för 
alla antas till 2015 och vara genomförd till 
2020. EU kommer att arbeta aktivt i denna 
process och delta i diskussioner om hur 
gapet ska överbryggas mellan de 
utsläppsminskningar som industri- och 
utvecklingsländer har utlovat, och de 
insatser som krävs för att hålla sig på en 
utsläppsnivå som är förenlig med 
2-gradersmålet, och samtidigt beakta de 
vetenskapliga bevisen för att det krävs ett 
1,5-gradersmål för att minska allvarliga 
konsekvenser för de mest utsatta 
länderna. Uppföljningen av Rio+20 bör 
också bidra till att minska utsläppen av 
växthusgaser och därmed bekämpa 
klimatförändringarna. EU bör samtidigt 
bedriva och fördjupa klimatpartnerskap 
med strategiska partner genom att uppfylla 
sina löften om kapacitetsbyggande, 
klimatfinansiering och tekniskt stöd och 
vidta ytterligare åtgärder för att integrera 
miljö- och klimathänsyn i 
utvecklingspolitiken. EU bör dessutom 
definiera sina källor och bidra med en 
rättvis del till den gröna klimatfonden 
inom ramen för UNFCCC-åtagandena.

Or. en

Ändringsförslag 472
Andrés Perelló Rodríguez

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 95
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

95. Den tidsperiod som programmet 
omfattar motsvarar viktiga faser i den 
internationella politiken för klimat, 
biologisk mångfald och kemikalier. För att 
klara 2-gradersmålet måste utsläppen av 
växthusgaser minskas med minst 50 % 
under 1990 års nivåer till 2050. Dock har 
endast hälften av de utsläppsminskningar 
som krävs till 2020 utlovats av parterna till 
FN:s ramkonvention om 
klimatförändringar (UNFCCC). Om det 
inte vidtas mer resoluta globala åtgärder är 
det osannolikt att klimatförändringarna kan
bromsas. Även med det mest optimistiska 
scenariot kommer länder i allt större 
utsträckning att stå inför oundvikliga 
konsekvenser av klimatförändringar på 
grund av tidigare utsläpp av växthusgaser, 
och kommer att behöva utveckla strategier 
för att anpassa sig till klimatförändringar. I 
enlighet med Durbanplattformen för 
förstärkta insatser ska en omfattande och 
kraftfull överenskommelse som gäller för 
alla antas till 2015 och vara genomförd till 
2020. EU kommer att arbeta aktivt i denna 
process och delta i diskussioner om hur 
gapet ska överbryggas mellan de 
utsläppsminskningar som industri- och 
utvecklingsländer har utlovat, och de 
insatser som krävs för att hålla sig på en 
utsläppsnivå som är förenlig med 
2-gradersmålet. Uppföljningen av Rio+20 
bör också bidra till att minska utsläppen av 
växthusgaser och därmed bekämpa 
klimatförändringarna. EU bör samtidigt 
bedriva och fördjupa klimatpartnerskap 
med strategiska partner och vidta 
ytterligare åtgärder för att integrera miljö-
och klimathänsyn i utvecklingspolitiken.

95. Den tidsperiod som programmet 
omfattar motsvarar viktiga faser i den 
internationella politiken för klimat, 
biologisk mångfald och kemikalier. För att 
klara 2-gradersmålet måste utsläppen av 
växthusgaser minskas med minst 50 % 
under 1990 års nivåer till 2050. Dock har 
endast hälften av de utsläppsminskningar 
som krävs till 2020 utlovats av parterna till 
FN:s ramkonvention om 
klimatförändringar (UNFCCC). Om det 
inte vidtas mer resoluta globala åtgärder är 
det osannolikt att klimatförändringarna kan 
bromsas. Även med det mest optimistiska 
scenariot kommer länder i allt större 
utsträckning att stå inför oundvikliga 
konsekvenser av klimatförändringar på 
grund av tidigare utsläpp av växthusgaser, 
och kommer att behöva utveckla strategier 
för att anpassa sig till klimatförändringar. I 
enlighet med Durbanplattformen för 
förstärkta insatser ska en omfattande och 
kraftfull överenskommelse som gäller för 
alla antas till 2015 och vara genomförd till 
2020. EU kommer att arbeta aktivt i denna 
process och delta i diskussioner om hur 
gapet ska överbryggas mellan de 
utsläppsminskningar som industri- och 
utvecklingsländer har utlovat, och de 
insatser som krävs för att hålla sig på en 
utsläppsnivå som är förenlig med 
2-gradersmålet. Uppföljningen av Rio+20 
bör också bidra till att minska utsläppen av 
växthusgaser och därmed bekämpa 
klimatförändringarna. EU bör samtidigt 
bedriva och fördjupa klimatpartnerskap 
med strategiska partner och vidta 
ytterligare åtgärder för att integrera miljö-
och klimathänsyn i utvecklingspolitiken. 
EU bör dessutom ta ledningen i de 
internationella förhandlingarna för att 
främja kopplingen mellan EU:s system 
för handel med utsläppsrätter och målet 
att inom en snar framtid inrätta en 
världsmarknad för koldioxid mellan 
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medlemsländerna i Organisationen för 
ekonomiskt samarbete och utveckling 
(OECD) och de främsta 
tillväxtekonomierna.

Or. es

Ändringsförslag 473
Gerben-Jan Gerbrandy

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 96

Kommissionens förslag Ändringsförslag

96. De globala målen om biologisk 
mångfald i konventionen om biologisk 
mångfald (CBD) måste nås till 2020 som 
utgångspunkt för att stoppa och på sikt 
vända förlusten av biologisk mångfald i 
världen. EU kommer att göra sin del av 
dessa ansträngningar, bland annat genom 
att nå målet att dubblera finansieringen till 
biologisk mångfald i utvecklingsländer till 
2015 och bibehålla denna nivå till 2020. 
Det finns redan ett globalt mål till 2020 
om riskhantering i samband med 
kemikalier. EU kommer att fortsätta att ha 
en aktiv och konstruktiv roll för att bidra 
till att nå målen i dessa processer.

96. De globala målen om biologisk 
mångfald i konventionen om biologisk 
mångfald (CBD) måste nås till 2020 som 
utgångspunkt för att stoppa och på sikt 
vända förlusten av biologisk mångfald i 
världen. EU kommer att göra sin del av 
dessa ansträngningar, bland annat genom 
att nå målet att dubblera finansieringen till 
biologisk mångfald i utvecklingsländer till 
2015 och bibehålla denna nivå till 2020. 
EU kommer att fortsätta stödja 
genomförandet av FN:s konvention om 
bekämpning av ökenspridning (UNCCD), 
framför allt genom att verka för det mål 
om en värld utan nettoförstöring av mark 
som man enades om vid Rio+20. EU 
kommer även att öka sina insatser för att 
nå det globala målet till 2020 om sund 
hantering av kemikalier genom hela deras 
livscykel och av farligt avfall, som 
skärptes vid Rio+20, samt stödja 
relaterade konventioner. EU kommer att 
fortsätta att ha en aktiv och konstruktiv roll 
för att bidra till att nå målen i dessa 
processer.

Or. en

Ändringsförslag 474
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy
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Förslag till beslut
Bilaga – punkt 96a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

96a. EU bör proaktivt engagera sig i 
internationella förhandlingar om nya och 
växande problem, särskilt nya 
konventioner, avtal och bedömningar, 
såsom förhandlingen om ett 
genomförandeavtal enligt FN:s 
havsrättskonvention om områden som 
ligger utanför nationell jurisdiktion samt 
världshavsbedömningen.

Or. en

Ändringsförslag 475
Ewald Stadler

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 97

Kommissionens förslag Ändringsförslag

97. EU har goda meriter när det gäller 
medlemskap i multilaterala 
miljööverenskommelser, men ett antal 
medlemsstater har ännu inte ratificerat 
viktiga överenskommelser. Detta minskar 
EU:s trovärdighet i förhandlingar. 
Medlemsstaterna och EU bör se till att i
rätt tid ratificera alla 
miljööverenskommelser som de har 
undertecknat.

97. EU har goda meriter när det gäller 
medlemskap i multilaterala 
miljööverenskommelser, men ett antal 
medlemsstater har ännu inte ratificerat 
viktiga överenskommelser. Detta minskar 
EU:s trovärdighet i förhandlingar. 
Medlemsstaterna och EU bör se till att i 
rätt tid ratificera alla 
miljööverenskommelser som de har 
undertecknat, samtidigt som man 
garanterar att medlemsstaterna kan sätta 
in olika medel i kampen mot 
klimatförändringarna.

Or. de

Ändringsförslag 476
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy
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Förslag till beslut
Bilaga – punkt 97a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

97a. EU bör bidra ännu mer till initiativ 
som underlättar övergången till en 
inkluderande grön ekonomi på 
internationell nivå, såsom främjandet av 
lämpliga gynnsamma villkor, 
utvecklandet av andra marknadsbaserade 
instrument och indikatorer än BNP, som 
är förenliga med dess interna politik.

Or. en

Ändringsförslag 477
Karin Kadenbach

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 98

Kommissionens förslag Ändringsförslag

98. EU bör också utnyttja sin ställning som 
en av de största marknaderna i världen för 
att främja politiska åtgärder och 
tillvägagångssätt som minskar belastningen 
på de globala naturresurserna. Det kan ske
genom att ändra konsumtions- och 
produktionsmönster och se till att politiken 
för handeln och den inre marknaden stöder 
miljö- och klimatmålen och ger incitament 
för andra länder att uppgradera och stärka 
sina regelverk och normer på 
miljöområdet. EU kommer att fortsätta 
främja hållbar utveckling genom att 
förhandla fram och genomföra ambitiösa 
bestämmelser i sina internationella 
handelsavtal och bör beakta andra politiska 
alternativ för att konsumtionen inom EU 
ska få mindre effekter på miljön i länder 
utanför EU. Ett exempel på ett sådant 
politiskt alternativ är de bilaterala 
partnerskapen om skogslagstiftningens 
efterlevnad samt förvaltning av och handel 

98. EU bör också utnyttja sin ställning som 
en av de största marknaderna i världen för 
att främja politiska åtgärder och 
tillvägagångssätt som minskar belastningen 
på de globala naturresurserna. Det kan inte 
uppnås på egen hand, utan initieras
genom att ändra konsumtions- och 
produktionsmönster och se till att politiken 
för handeln och den inre marknaden stöder 
miljö- och klimatmålen och ger incitament 
för andra länder att uppgradera och stärka 
sina regelverk och normer på 
miljöområdet. EU kommer att fortsätta 
främja hållbar utveckling genom att 
förhandla fram och genomföra ambitiösa 
bestämmelser i sina internationella 
handelsavtal och bör beakta andra politiska 
alternativ för att konsumtionen inom EU 
ska få mindre effekter på miljön i länder 
utanför EU. De bilaterala partnerskapen 
om skogslagstiftningens efterlevnad samt 
förvaltning av och handel med skog (Flegt) 
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med skog (Flegt), som utgör en ram som 
ska garantera att endast virke som 
avverkats lagligt kommer in på 
EU-marknaden från partnerländer.

utvecklas ytterligare och utvidgas till att 
omfatta andra produkter.

Or. en

Ändringsförslag 478
Giancarlo Scottà

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 98

Kommissionens förslag Ändringsförslag

98. EU bör också utnyttja sin ställning som 
en av de största marknaderna i världen för 
att främja politiska åtgärder och 
tillvägagångssätt som minskar belastningen 
på de globala naturresurserna. Det kan ske
genom att ändra konsumtions- och 
produktionsmönster och se till att politiken 
för handeln och den inre marknaden stöder 
miljö- och klimatmålen och ger incitament 
för andra länder att uppgradera och stärka
sina regelverk och normer på 
miljöområdet. EU kommer att fortsätta 
främja hållbar utveckling genom att 
förhandla fram och genomföra ambitiösa 
bestämmelser i sina internationella 
handelsavtal och bör beakta andra politiska 
alternativ för att konsumtionen inom EU 
ska få mindre effekter på miljön i länder 
utanför EU. Ett exempel på ett sådant 
politiskt alternativ är de bilaterala 
partnerskapen om skogslagstiftningens 
efterlevnad samt förvaltning av och handel 
med skog (Flegt), som utgör en ram som 
ska garantera att endast virke som 
avverkats lagligt kommer in på 
EU-marknaden från partnerländer.

98. EU bör också utnyttja sin ställning som 
en av de största marknaderna i världen för 
att främja politiska åtgärder och 
tillvägagångssätt som minskar belastningen 
på de globala naturresurserna. Det kan ske 
genom att ändra konsumtions- och 
produktionsmönster och se till att politiken 
för handeln och den inre marknaden stöder 
miljö- och klimatmålen och, baserat på 
ömsesidighet, inbegriper bestämmelser för 
att få de andra länderna att uppgradera och 
stärka sina regelverk och normer på 
miljöområdet samt för bekämpning av 
miljödumpning. EU kommer att fortsätta 
främja hållbar utveckling genom att 
förhandla fram och genomföra ambitiösa 
bestämmelser i sina internationella 
handelsavtal och bör beakta andra politiska 
alternativ för att konsumtionen inom EU 
ska få mindre effekter på miljön i länder 
utanför EU. Ett exempel på ett sådant 
politiskt alternativ är de bilaterala 
partnerskapen om skogslagstiftningens 
efterlevnad samt förvaltning av och handel 
med skog (Flegt), som utgör en ram som 
ska garantera att endast virke som 
avverkats lagligt kommer in på 
EU-marknaden från partnerländer.

Or. it
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Ändringsförslag 479
Dan Jørgensen

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 98

Kommissionens förslag Ändringsförslag

98. EU bör också utnyttja sin ställning som 
en av de största marknaderna i världen för 
att främja politiska åtgärder och 
tillvägagångssätt som minskar belastningen 
på de globala naturresurserna. Det kan ske 
genom att ändra konsumtions- och 
produktionsmönster och se till att politiken 
för handeln och den inre marknaden stöder 
miljö- och klimatmålen och ger incitament 
för andra länder att uppgradera och stärka 
sina regelverk och normer på 
miljöområdet. EU kommer att fortsätta 
främja hållbar utveckling genom att 
förhandla fram och genomföra ambitiösa 
bestämmelser i sina internationella 
handelsavtal och bör beakta andra politiska 
alternativ för att konsumtionen inom EU 
ska få mindre effekter på miljön i länder 
utanför EU. Ett exempel på ett sådant 
politiskt alternativ är de bilaterala 
partnerskapen om skogslagstiftningens 
efterlevnad samt förvaltning av och handel 
med skog (Flegt), som utgör en ram som 
ska garantera att endast virke som 
avverkats lagligt kommer in på 
EU-marknaden från partnerländer.

98. EU bör också utnyttja sin ställning som 
en av de största marknaderna i världen för 
att främja politiska åtgärder och 
tillvägagångssätt som minskar belastningen 
på de globala naturresurserna. Det kan ske 
genom att ändra konsumtions- och 
produktionsmönster och se till att politiken 
för handeln och den inre marknaden stöder 
miljö- och klimatmålen och ger incitament 
för andra länder att uppgradera och stärka 
sina regelverk och normer på 
miljöområdet. EU kommer att fortsätta 
främja hållbar utveckling genom att 
förhandla fram och genomföra ambitiösa 
bestämmelser i sina internationella och 
bilaterala handelsavtal och bör beakta 
andra politiska alternativ för att 
konsumtionen inom EU ska få mindre 
effekter på miljön i länder utanför EU.
Handelsliberalisering får varken få 
negativa konsekvenser för tredjeländer, 
eller utgöra ett hinder för befintliga 
miljöstandarder eller miljöpolitiska 
riktlinjer som fastställts för att skydda 
livsmiljöer och vilda djur. Ett exempel på 
ett sådant politiskt alternativ är de 
bilaterala partnerskapen om 
skogslagstiftningens efterlevnad samt 
förvaltning av och handel med skog 
(Flegt), som utgör en ram som ska 
garantera att endast virke som avverkats 
lagligt kommer in på EU-marknaden från 
partnerländer.

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

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 98

Kommissionens förslag Ändringsförslag

98. EU bör också utnyttja sin ställning som 
en av de största marknaderna i världen för 
att främja politiska åtgärder och 
tillvägagångssätt som minskar belastningen 
på de globala naturresurserna. Det kan ske 
genom att ändra konsumtions- och 
produktionsmönster och se till att politiken 
för handeln och den inre marknaden stöder 
miljö- och klimatmålen och ger incitament 
för andra länder att uppgradera och stärka 
sina regelverk och normer på 
miljöområdet. EU kommer att fortsätta 
främja hållbar utveckling genom att 
förhandla fram och genomföra ambitiösa 
bestämmelser i sina internationella 
handelsavtal och bör beakta andra politiska
alternativ för att konsumtionen inom EU 
ska få mindre effekter på miljön i länder 
utanför EU. Ett exempel på ett sådant 
politiskt alternativ är de bilaterala 
partnerskapen om skogslagstiftningens 
efterlevnad samt förvaltning av och handel 
med skog (Flegt), som utgör en ram som 
ska garantera att endast virke som 
avverkats lagligt kommer in på 
EU-marknaden från partnerländer.

98. EU bör också utnyttja sin ställning som 
en av de största marknaderna i världen för 
att främja politiska åtgärder och 
tillvägagångssätt som minskar belastningen 
på de globala naturresurserna. Det kan ske 
genom att ändra konsumtions- och 
produktionsmönster och se till att politiken 
för handeln och den inre marknaden stöder 
miljö- och klimatmålen och ger incitament 
för andra länder att uppgradera och stärka 
sina regelverk och normer på 
miljöområdet. EU kommer att fortsätta 
främja hållbar utveckling genom att 
förhandla fram och genomföra ambitiösa 
bestämmelser i sina internationella 
handelsavtal och bör beakta andra politiska 
alternativ för att konsumtionen inom EU 
ska få mindre effekter på miljön i länder 
utanför EU. Ett exempel på ett sådant 
politiskt alternativ är de bilaterala 
partnerskapen om skogslagstiftningens 
efterlevnad samt förvaltning av och handel 
med skog (Flegt), som utgör en ram som 
ska garantera att endast virke som 
avverkats lagligt kommer in på 
EU-marknaden från partnerländer. Andra 
politiska alternativ för att minska 
effekterna av EU:s konsumtion på den 
globala miljön kommer också att 
utforskas.

Or. en

Ändringsförslag 481
Eija-Riitta Korhola

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 99
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

99. EU bör fortsätta att främja miljömässigt 
ansvarsfulla affärsmetoder. Nya krav i 
enlighet med EU:s initiativ om 
ansvarsfullt företagande för börsnoterade 
och stora icke börsnoterade bolag som 
sysslar med råvaruutvinning och 
primärskogsavverkning att rapportera in 
betalningar de gör till regeringarna 
kommer att leda till ökad insyn och 
ansvarighet inom exploateringen av 
naturresurser. Som en ledande leverantör 
av miljöanpassade varor och tjänster bör 
EU främja globala miljönormer, frihandel 
med miljöanpassade varor och tjänster, 
ytterligare utveckling av miljö- och 
klimatanpassad teknik, skydd för 
investeringar och immateriella rättigheter 
och internationellt utbyte av bästa praxis.

99. EU bör fortsätta att främja miljömässigt 
ansvarsfulla affärsmetoder. Som en 
ledande leverantör av miljöanpassade varor 
och tjänster bör EU främja globala 
miljönormer, frihandel med 
miljöanpassade varor och tjänster, 
ytterligare utveckling av miljö- och 
klimatanpassad teknik, skydd för 
investeringar och immateriella rättigheter 
och internationellt utbyte av bästa praxis.

Or. en

Motivering

Skogsindustrin nyttjar hela tiden de förnybara skogstillgångarna och har redan 
rapporteringsskyldighet genom annan lagstiftning och genom frivilliga system verifierade av 
tredje part.

Ändringsförslag 482
Dan Jørgensen

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 99a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

99a. Stora lager av gamla 
bekämpningsmedel och andra gamla 
kemikalier utgör ett hot i 
EU-medlemsstaterna, i de länder som 
tillhör det europeiska grannskaps- och 
partnerskapsinstrumentet och i Ryssland. 
Hotet har delvis undanröjts tack vare 
nationella och europeiska 
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saneringsprogram, t.ex. i 
Östersjöländerna och Polen, men mer 
behöver göras. I de länder som tillhör det 
europeiska grannskaps- och 
partnerskapsinstrumentet och i Ryssland 
finns stora kvantiteter som utgör en 
potentiell risk för en miljökatastrof för 
medborgarna och för de som konsumerar 
importerade livsmedel i EU. Det måste 
införas en förebyggande strategi för att 
undvika livsmedelsskandaler (som 
t.ex. Nitrofenskandalen i Tyskland) och 
ekonomiska skador i form av ett 
omfattande regionalt sameringsprogram i 
EU-medlemsstaterna, i de länder som 
tillhör det europeiska grannskaps- och 
partnerskapsinstrumentet och i Ryssland. 

Or. en

Ändringsförslag 483
Giancarlo Scottà

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 100 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

100. För att öka EU:s effektivitet i att 
hantera regionala och globala miljö- och 
klimatproblem ska programmet garantera 
att följande uppnås till 2020:

100. För att öka EU:s effektivitet i att 
hantera regionala och globala miljö- och 
klimatproblem bör programmet garantera 
att följande uppnås till 2020:

Or. it

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

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 100 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Resultaten från Rio+20 är helt (a) Resultaten från Rio+20 är helt 
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integrerade i EU:s utrikespolitik och EU 
bidrar på ett effektivt sätt till de globala 
insatserna för att genomföra beslutade 
åtaganden, bland annat de som gjorts inom 
Riokonventionerna.

integrerade i EU:s interna politik och 
utrikespolitik och EU bidrar på ett effektivt 
sätt till de globala insatserna för att 
genomföra beslutade åtaganden, bland 
annat de som gjorts inom 
Riokonventionerna.

Or. en

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

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 100 – stycke 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) EU har ytterligare ökat sitt arbete 
med att underlätta en global övergång till 
en inkluderande grön ekonomi inom 
ramen för hållbar utveckling och 
utrotandet av fattigdom och EU spelar en 
ledande roll för att driva de 
internationella ambitionerna i riktning 
mot detta mål.

Or. en

Ändringsförslag 486
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 100 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Arbete för att anta mål för hållbar 
utveckling som a) behandlar prioriterade 
områden i en inkluderande grön ekonomi 
och mer allmänna mål för en hållbar 
utveckling, exempelvis energi, vatten, 
livsmedelstrygghet, hav, hållbar 
konsumtion och produktion samt 
gränsöverskridande frågor som jämlikhet, 

(a) Arbete för att anta mål för hållbar 
utveckling som a) behandlar prioriterade 
områden i en inkluderande grön ekonomi 
och mer allmänna mål för en hållbar 
utveckling, exempelvis energi, vatten, 
livsmedelstrygghet, hav, hållbar 
konsumtion och produktion samt 
gränsöverskridande frågor som jämlikhet, 
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social inkludering, rättssäkerhet och god 
förvaltning; b) kan tillämpas universellt 
och omfattar alla tre områdena inom 
hållbar utveckling; c) bedöms och åtföljs 
av mål och indikatorer, och d) är 
sammanhängande och integrerade med 
ramen för utvecklingen efter 2015 och 
utgör ett stöd för klimatinsatser.

social inkludering, rättssäkerhet och god 
förvaltning; b) kan tillämpas universellt 
och omfattar alla tre områdena inom 
hållbar utveckling; c) bedöms och åtföljs 
av mål och indikatorer, och beaktar 
samtidigt olika nationella omständigheter,
och d) är sammanhängande och integrerade 
med ramen för utvecklingen efter 2015,
e) är sammanhängande med befintliga 
och eventuellt framtida internationellt 
överenskomna mål som mål om biologisk 
mångfald, klimatförändringar, socialt 
grundskydd med mera.

Or. en

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

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 100 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Arbete för att anta mål för hållbar 
utveckling som a) behandlar prioriterade 
områden i en inkluderande grön ekonomi 
och mer allmänna mål för en hållbar 
utveckling, exempelvis energi, vatten, 
livsmedelstrygghet, hav, hållbar 
konsumtion och produktion samt 
gränsöverskridande frågor som jämlikhet, 
social inkludering, rättssäkerhet och god 
förvaltning; b) kan tillämpas universellt 
och omfattar alla tre områdena inom 
hållbar utveckling; c) bedöms och åtföljs 
av mål och indikatorer, och d) är 
sammanhängande och integrerade med 
ramen för utvecklingen efter 2015 och 
utgör ett stöd för klimatinsatser.

(a) Arbete för att anta mål för hållbar 
utveckling som a) behandlar prioriterade 
områden i en inkluderande grön ekonomi 
och mer allmänna mål för en hållbar 
utveckling, exempelvis energi, vatten, 
livsmedelstrygghet, hav, hållbar 
konsumtion och produktion samt 
gränsöverskridande frågor som jämlikhet, 
social inkludering, rättssäkerhet och god 
förvaltning; b) kan tillämpas universellt 
och omfattar alla tre områdena inom 
hållbar utveckling; c) bedöms och åtföljs 
av mål och indikatorer, och d) är 
sammanhängande och integrerade med 
ramen för utvecklingen efter 2015 och 
förenliga med andra internationella 
åtaganden såsom åtaganden om 
klimatförändringar och biologisk 
mångfald.

Or. en
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Ändringsförslag 488
Dan Jørgensen

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 100 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Arbete för att anta mål för hållbar 
utveckling som a) behandlar prioriterade 
områden i en inkluderande grön ekonomi 
och mer allmänna mål för en hållbar 
utveckling, exempelvis energi, vatten, 
livsmedelstrygghet, hav, hållbar 
konsumtion och produktion samt 
gränsöverskridande frågor som jämlikhet, 
social inkludering, rättssäkerhet och god 
förvaltning; b) kan tillämpas universellt 
och omfattar alla tre områdena inom 
hållbar utveckling; c) bedöms och åtföljs 
av mål och indikatorer, och d) är 
sammanhängande och integrerade med 
ramen för utvecklingen efter 2015 och 
utgör ett stöd för klimatinsatser.

(a) Arbete för att anta mål för hållbar 
utveckling som (a) behandlar prioriterade 
områden i en inkluderande grön ekonomi 
och mer allmänna mål för en hållbar 
utveckling, exempelvis energi, vatten, 
livsmedelstrygghet, hav, hållbar 
konsumtion och produktion, inklusive 
djurskydd, samt gränsöverskridande frågor 
som jämlikhet, social inkludering, 
rättssäkerhet och god förvaltning; b) kan 
tillämpas universellt och omfattar alla tre 
områdena inom hållbar utveckling; c) 
bedöms och åtföljs av mål och indikatorer, 
och d) är sammanhängande och integrerade 
med ramen för utvecklingen efter 2015 och 
utgör ett stöd för klimatinsatser.

Or. en

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

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 100 – stycke 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Arbete för att ge FN en effektivare 
struktur för hållbar utveckling, genom att 
FN:s miljöprogram (Unep) stärks i enlighet 
med resultaten från Rio+20, samtidigt med 
fortsatta ansträngningar för att ge Unep 
status som FN-organ och stöd till det 
pågående arbetet med att stärka 
synergieffekterna mellan olika 
multilaterala miljööverenskommelser.

(b) Arbete för att ge FN en effektivare 
struktur för hållbar utveckling, särskilt 
dess miljödimension, genom: a) ytterligare 
stärka FN:s miljöprogram (Unep) i 
enlighet med resultaten från Rio+20, som 
bygger vidare på besluten i Uneps 
styrande råd om att inrätta en 
miljöförsamling inom FN, samtidigt med 
fortsatta ansträngningar för att ge Unep 
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status som ett särskilt organ; b) stödja det 
pågående arbetet med att stärka 
synergieffekterna mellan olika 
multilaterala miljööverenskommelser, 
särskilt inom klustren kemikalier, avfall 
och biologisk mångfald; och c) bidra till 
en fortsatt stark och kraftfull röst till 
förmån för miljön inom ramen för arbetet 
i det politiska forumet på hög nivå om 
hållbar utveckling.

Or. en

Ändringsförslag 490
Giancarlo Scottà

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 100 – stycke 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Arbete för att ge FN en effektivare 
struktur för hållbar utveckling, genom att 
FN:s miljöprogram (Unep) stärks i enlighet 
med resultaten från Rio+20, samtidigt med 
fortsatta ansträngningar för att ge Unep 
status som FN-organ och stöd till det 
pågående arbetet med att stärka 
synergieffekterna mellan olika 
multilaterala miljööverenskommelser.

(b) Arbete för att ge FN en effektivare 
struktur för hållbar utveckling, genom att 
FN:s miljöprogram (Unep) stärks i enlighet 
med resultaten från Rio+20, och stöd till 
det pågående arbetet med att stärka 
synergieffekterna mellan olika 
multilaterala miljööverenskommelser.

Or. it

Ändringsförslag 491
Giancarlo Scottà

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 100 – stycke 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Stärkta effekter av olika 
finansieringskällor, däribland beskattning 
och nationell resursmobilisering, privata 

(c) Stärkta effekter av olika 
finansieringskällor, däribland beskattning 
och nationell resursavsättning, privata 
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investeringar och innovativa källor, och 
möjligheter skapas att använda 
utvecklingsbistånd för att förstärka övriga 
finansieringskällor som en del av den 
strategi för finansiering av hållbar 
utveckling som fastslagits både i Rio och i 
EU:s egen politik, däribland internationella 
åtaganden om finansiering som rör klimat 
och biologisk mångfald.

investeringar och innovativa källor, och 
möjligheter skapas att använda 
utvecklingsbistånd för att förstärka övriga 
finansieringskällor som en del av den 
strategi för finansiering av hållbar 
utveckling som fastslagits både i Rio och i 
EU:s egen politik, däribland internationella 
åtaganden om finansiering som rör klimat 
och biologisk mångfald.

Or. it

Ändringsförslag 492
Giancarlo Scottà

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 100 – stycke 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Samarbetet med partnerländer måste 
utformas mer strategiskt. Detta bör omfatta 
ett mer fokuserat samarbete 1) med 
strategiska partner om att främja bästa 
praxis för nationell miljöpolitik och 
miljölagstiftning, och enighet i 
multilaterala miljöförhandlingar; 2) med 
länder som omfattas av den europeiska 
grannskapspolitiken om gradvis 
tillnärmning med EU:s grundläggande 
miljö- och klimatpolitik och förstärkning 
av samarbetet för att avhjälpa regionala 
miljö- och klimatproblem; 3) med 
utvecklingsländer för att stödja deras arbete 
med att skydda miljön, bekämpa
klimatförändringar och minska 
naturkatastrofer och genomföra 
internationella miljöåtaganden för att 
minska fattigdomen och stärka den hållbara 
utvecklingen.

(d) Samarbetet med partnerländer måste 
utformas mer strategiskt. Detta bör omfatta 
ett mer fokuserat samarbete 1) med 
strategiska partner om att främja bästa 
praxis för nationell miljöpolitik och 
miljölagstiftning, och enighet i 
multilaterala miljöförhandlingar; 2) med 
länder som omfattas av den europeiska 
grannskapspolitiken om gradvis 
tillnärmning med EU:s grundläggande 
miljö- och klimatpolitik och förstärkning 
av samarbetet för att avhjälpa regionala 
miljö- och klimatproblem; 3) med 
utvecklingsländer för att stödja deras arbete 
med att skydda miljön, anpassa sig till
klimatförändringar och minska 
naturkatastrofer och genomföra 
internationella miljöåtaganden för att 
minska fattigdomen och stärka den hållbara 
utvecklingen.

Or. it
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Ändringsförslag 493
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 100 – stycke 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Samarbetet med partnerländer måste 
utformas mer strategiskt. Detta bör omfatta 
ett mer fokuserat samarbete 1) med 
strategiska partner om att främja bästa 
praxis för nationell miljöpolitik och 
miljölagstiftning, och enighet i 
multilaterala miljöförhandlingar; 2) med 
länder som omfattas av den europeiska 
grannskapspolitiken om gradvis 
tillnärmning med EU:s grundläggande 
miljö- och klimatpolitik och förstärkning 
av samarbetet för att avhjälpa regionala 
miljö- och klimatproblem; 3) med 
utvecklingsländer för att stödja deras arbete 
med att skydda miljön, bekämpa 
klimatförändringar och minska 
naturkatastrofer och genomföra 
internationella miljöåtaganden för att 
minska fattigdomen och stärka den hållbara 
utvecklingen.

(d) Samarbetet med partnerländer måste 
utformas mer strategiskt, vilket innebär att 
EU i god tid före internationella 
konferenser ska meddela sin ståndpunkt 
och sina mål. Detta bör omfatta ett mer 
fokuserat samarbete 1) med strategiska 
partner om att främja bästa praxis för 
nationell miljöpolitik och miljölagstiftning, 
och enighet i multilaterala 
miljöförhandlingar; 2) med länder som 
omfattas av den europeiska 
grannskapspolitiken om gradvis 
tillnärmning med EU:s grundläggande 
miljö- och klimatpolitik och förstärkning 
av samarbetet för att avhjälpa regionala 
miljö- och klimatproblem; 3) med 
utvecklingsländer för att stödja deras arbete 
med att skydda miljön, bekämpa 
klimatförändringar och minska 
naturkatastrofer och genomföra 
internationella miljöåtaganden för att 
minska fattigdomen och stärka den hållbara 
utvecklingen.

Or. en

Ändringsförslag 494
Jean-Pierre Audy

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 100 – stycke 2 - led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Samarbetet med partnerländer måste 
utformas mer strategiskt. Detta bör omfatta 
ett mer fokuserat med strategiska partner 
om att främja bästa praxis för nationell 

(d) Samarbetet med partnerländer måste 
utformas mer strategiskt. Detta bör omfatta 
ett mer fokuserat samarbete med 
strategiska partner om att främja bästa 
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miljöpolitik och miljölagstiftning, och 
enighet i multilaterala miljöförhandlingar; 
med länder som omfattas av den 
europeiska grannskapspolitiken om gradvis 
tillnärmning med EU:s grundläggande 
miljö- och klimatpolitik och förstärkning 
av samarbetet för att avhjälpa regionala 
miljö- och klimatproblem; med 
utvecklingsländer för att stödja deras arbete 
med att skydda miljön, bekämpa 
klimatförändringar och minska 
naturkatastrofer och genomföra 
internationella miljöåtaganden för att 
minska fattigdomen och stärka den hållbara 
utvecklingen.

praxis för nationell miljöpolitik och 
miljölagstiftning, och enighet i 
multilaterala miljöförhandlingar; med 
länder som omfattas av den europeiska 
grannskapspolitiken om gradvis 
tillnärmning med EU:s grundläggande 
miljö- och klimatpolitik och förstärkning 
av samarbetet för att avhjälpa regionala 
miljö- och klimatproblem; med 
utvecklingsländer för att stödja deras arbete 
med att skydda miljön, bekämpa 
klimatförändringar och minska 
naturkatastrofer och genomföra 
internationella miljöåtaganden för att 
minska fattigdomen och stärka den hållbara 
utvecklingen. Man bör även iaktta 
principen om ömsesidighet på 
handelsområdet, särskilt i de bilaterala 
handelsavtalen.

Or. fr

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

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 100 – stycke 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Ett mer konsekvent, aktivt och effektivt 
engagemang i multilaterala miljöprocesser 
som FN:s ramkonvention om 
klimatförändringar (UNFCCC), CBD och 
kemikaliekonventionerna samt övriga 
relevanta forum, som Internationella civila 
luftfartsorganisationen och Internationella 
sjöfartsorganisationen, i syfte att se till att 
åtagandena för 2020 uppfylls, både på 
EU-nivå och globalt, och för att enas om 
vilka internationella åtgärder som ska 
vidtas efter 2020.

(e) Ett mer konsekvent, aktivt och effektivt 
engagemang i multilaterala miljöprocesser 
som FN:s ramkonvention om 
klimatförändringar (UNFCCC), CBD och 
kemikaliekonventionerna samt övriga 
relevanta forum, som Internationella civila 
luftfartsorganisationen och Internationella 
sjöfartsorganisationen, i syfte att se till att 
åtagandena för 2020 uppfylls, både på 
EU-nivå och globalt, och för att enas om 
vilka internationella åtgärder som ska 
vidtas efter 2020, och öka arbetet med att 
genomföra alla viktiga multilaterala 
miljöavtal i god tid före 2020.

Or. en
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Ändringsförslag 496
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 100 – stycke 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Ett mer konsekvent, aktivt och effektivt 
engagemang i multilaterala miljöprocesser 
som FN:s ramkonvention om 
klimatförändringar (UNFCCC), CBD och 
kemikaliekonventionerna samt övriga 
relevanta forum, som Internationella civila 
luftfartsorganisationen och Internationella 
sjöfartsorganisationen, i syfte att se till att 
åtagandena för 2020 uppfylls, både på 
EU-nivå och globalt, och för att enas om 
vilka internationella åtgärder som ska 
vidtas efter 2020.

(e) Ett mer konsekvent, aktivt och effektivt 
engagemang i multilaterala miljöprocesser 
som FN:s ramkonvention om 
klimatförändringar (UNFCCC), CBD, 
konventionen om internationell handel 
med utrotningshotade arter av vilda djur 
och växter (Cites), den internationella 
konventionen för reglering av valfångsten 
och kemikaliekonventionerna samt övriga 
relevanta forum, som Internationella civila 
luftfartsorganisationen och Internationella 
sjöfartsorganisationen, i syfte att se till att 
åtagandena för 2020 uppfylls, både på 
EU-nivå och globalt, och för att enas om 
vilka internationella åtgärder som ska 
vidtas efter 2020.

Or. en

Ändringsförslag 497
Giancarlo Scottà

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 100 – stycke 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Ratificering av alla viktiga multilaterala 
miljööverenskommelser i god tid före 
2020.

(f) Ratificering av alla viktiga multilaterala 
miljööverenskommelser.

Or. it
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Ändringsförslag 498
Jean-Pierre Audy

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 100 – stycke 2 - led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Ratificering av alla viktiga multilaterala 
miljööverenskommelser i god tid före 
2020.

(f) Ratificering av alla viktiga multilaterala 
miljööverenskommelser i god tid före 
2020, när dessa inte på ett väsentligt sätt 
påverkar EU:s konkurrens. 

Or. fr

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

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 100 – stycke 2 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) Bedömning av den globala 
miljöpåverkan av EU:s konsumtion av 
livsmedel och andra varor samt möjliga 
åtgärder i detta sammanhang.

(g) Bedömning av den globala 
miljöpåverkan av EU:s konsumtion av 
livsmedel och andra varor samt möjliga 
åtgärder i detta sammanhang, och vidta de 
politiska åtgärder som krävs för att 
hantera resultatet av sådana 
bedömningar.

Or. en

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

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 100 – stycke 2 – led g – led i (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) Stöd för att införa och ytterligare 
utveckla system för handel med 
utsläppsrätter runt om i världen och göra 
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det möjligt att koppla ihop olika regioners 
program med varandra.

Or. en

Motivering

Att utveckla och koppla ihop regionala system för handel med utsläppsrätter kommer att göra 
det lättare att mildra effekterna av klimatförändringarna och driva på den gröna 
utvecklingen, samtidigt som det kommer att leda till stabilare koldioxidpris, skapa likartade 
konkurrensförutsättningar världen över och stödja globalt samarbete om klimatförändringar.

Ändringsförslag 501
Erik Bánki

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 101

Kommissionens förslag Ändringsförslag

101. Kommissionen ska se till att 
genomförandet av programmet övervakas i 
enlighet med den regelbundna 
övervakningsprocessen i 
Europa 2020-strategin. Programmet ska 
utvärderas före 2020, i synnerhet mot 
bakgrund av miljöbyråns rapport om 
miljöns tillstånd.

101. En övergripande övervakningsmetod 
bör fastställas för att övervaka framstegen 
mot uppfyllandet av de nio prioriterade 
målen, inklusive milstolpar och 
kontinuerlig övervakning under hela 
genomförandet av programmet. 
Kommissionen ska dessutom se till att 
genomförandet av programmet övervakas i 
enlighet med den regelbundna 
övervakningsprocessen i 
Europa 2020-strategin. Programmet ska 
utvärderas före 2020, i synnerhet mot 
bakgrund av miljöbyråns rapport om 
miljöns tillstånd.

Or. en

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

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 101
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

101. Kommissionen ska se till att 
genomförandet av programmet övervakas i 
enlighet med den regelbundna 
övervakningsprocessen i 
Europa 2020-strategin. Programmet ska 
utvärderas före 2020, i synnerhet mot 
bakgrund av miljöbyråns rapport om 
miljöns tillstånd.

101. Kommissionen ska se till att 
genomförandet av programmet övervakas i 
enlighet med den regelbundna 
övervakningsprocessen i 
Europa 2020-strategin. Programmet ska 
utvärderas före 2020, i synnerhet mot 
bakgrund av miljöbyråns rapport om 
miljöns tillstånd. Kommissionen ska vart 
annat år lägga fram en rapport till 
parlamentet om vilka framsteg som har 
gjorts inom miljöhandlingsprogrammet.

Or. en

Motivering

För att se till att detta miljöhandlingsprogram genomförs på ett effektivt sätt bör 
framstegsrapporter läggas fram för parlamentet vart annat år.

Ändringsförslag 503
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 102

Kommissionens förslag Ändringsförslag

102. De indikatorer som används för att 
övervaka hur de prioriterade målen 
uppfylls innefattar dem som miljöbyrån 
använder för att övervaka miljöns tillstånd 
och genomförandet av befintliga miljö- och 
klimatrelaterade mål och lagar, däribland 
mål för klimat och energi, biologisk 
mångfald och milstolpar för 
resurseffektivitet. Ytterligare indikatorer 
för att mäta de övergripande framstegen 
mot ett resurseffektivt europeiskt samhälle 
och dess bidrag till välstånd och 
välbefinnande kommer att tas fram i 
samarbete med berörda parter inom ramen 
för färdplanen för ett resurseffektivt 
Europa.

102. De indikatorer som används för att 
övervaka hur de prioriterade målen 
uppfylls innefattar dem som miljöbyrån 
använder för att övervaka miljöns tillstånd 
och genomförandet av befintliga miljö- och 
klimatrelaterade mål och lagar, däribland 
mål för klimat och energi, biologisk 
mångfald och föreslagna milstolpar för 
resurseffektivitet. Ytterligare indikatorer 
för att mäta de övergripande framstegen 
mot ett resurseffektivt europeiskt samhälle 
och dess bidrag till välstånd och 
välbefinnande kommer att tas fram i 
samarbete med berörda parter inom ramen 
för färdplanen för ett resurseffektivt 
Europa.
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Or. en


