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*** Godkendelsesprocedure

***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling)
***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)

***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

I Parlamentets ændringsforslag er ændringer i udkastet til retsakt markeret 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene, som vedrører elementer i udkastet til retsakt, der 
foreslås rettet ved affattelsen af den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.

Informationsblokken til ethvert ændringsforslag, der angår en eksisterende 
retsakt, som udkastet til retsakt har til formål at ændre, indeholder en tredje 
og en fjerde linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken 
bestemmelse heri der er berørt. Passager fra en bestemmelse i en eksisterende 
retsakt, som ikke er medtaget i udkastet til retsakt, men som Parlamentet 
ønsker at ændre, er markeret med fede typer. Hvis Parlamentet ønsker, at 
tekst i sådanne passager skal udgå, er dette markeret med [...].
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UDKAST TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING FRA EUROPA-
PARLAMENTET

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om et generelt EU-
miljøhandlingsprogram frem til 2020 "Et godt liv i en ressourcebegrænset verden"
(COM(2012)0710 – C7-0392/2012 – 2012/0337(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2012)0710),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 192, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde (TEUF), på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt 
forslaget for Parlamentet (C7-0458/2011),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af …,1

– der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget af ...,2

– der henviser til forretningsordenens artikel 55,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
og udtalelse fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (A7-0000/2013),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til 
de nationale parlamenter.

Ændringsforslag1

Forslag til afgørelse
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) I Europa-Parlamentets beslutning af 
20. april 2012 om evaluering af det sjette 
miljøhandlingsprogram og fastsættelse af 

                                               
1 EFT C af ...
2 EFT C af ...
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prioriteringer for det syvende 
miljøhandlingsprogram med titlen "Et 
bedre miljø for et bedre liv" blev der 
fremhævet tre prioriteter som grundlag 
for det nye program: gennemførelse og 
styrkelse, integration og international 
dimension.

Or. fr

Ændringsforslag 2

Forslag til afgørelse
Betragtning 5 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5b) I Det Europæiske Miljøagenturs 
rapport om miljøtilstanden "State and 
Outlook 2010" (SOER 2010) påpeges, at 
der fortsat er store udfordringer på 
miljøområdet, som vil få betydelige følger, 
hvis der intet gøres.

Or. fr

Ændringsforslag 3

Forslag til afgørelse
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Det er afgørende, at Unionens 
prioriterede mål for 2020 fastlægges med 
udgangspunkt i en langsigtet vision for 
2050. Det nye program bør bygge på de 
politiske initiativer, der indgår i Europa 
2020-strategien, herunder Unionens klima-
og energipakke, køreplanen for en 
lavemissionsøkonomi i 2050, Unionens 
biodiversitetsstrategi frem til 2020, 
køreplanen for et ressourceeffektivt Europa 
og flagskibsinitativet Innovation i EU.

Det er afgørende, at Unionens prioriterede 
mål for 2020 fastlægges med udgangspunkt 
i en langsigtet vision for 2050, således at 
der oprettes en stabil ramme, som 
fremmer investering og vækst. Det nye 
program bør bygge på de politiske 
initiativer, der indgår i Europa 2020-
strategien, herunder Unionens klima- og 
energipakke, køreplanen for en 
lavemissionsøkonomi i 2050, Unionens 
biodiversitetsstrategi frem til 2020, 
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køreplanen for et ressourceeffektivt Europa 
og flagskibsinitativet Innovation i EU.

Or. fr

Ændringsforslag 4

Forslag til afgørelse
Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) Unionen har sat sig som mål senest 
i 2030 at standse det globale tab af 
skovdække og senest i 20201 at mindske 
bruttorydningen af tropiske skove med 
mindst 50 % i forhold til 2008.
_______________
1 Den 2912. samling i Rådet (miljø), 
4.12.2008.

Or. fr

Ændringsforslag 5

Forslag til afgørelse
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Tab af biodiversitet og forringelse af 
økosystemer i EU har betydelige 
konsekvenser for miljøet og er dyrt for 
samfundet som helhed, navnlig for 
økonomiske aktører i sektorer, der er 
direkte afhængige af økosystemtjenester.

(21) Tab af biodiversitet og forringelse af 
økosystemer i EU har betydelige 
konsekvenser for miljøet og menneskers 
trivsel og er dyrt for samfundet som 
helhed, navnlig for økonomiske aktører i 
sektorer, der er direkte afhængige af 
økosystemtjenester. Truslerne mod 
biodiversiteten udfordrer også Unionens 
ansvar over for regionerne i den yderste 
periferi og de oversøiske lande og 
områder, som er hotspots for biologisk 
mangfoldighed1, og over for resten af 
verden, eftersom det er et spørgsmål om 
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Europas miljøfodaftryk uden for EU's 
grænser. 
_______________
1 Hotspots er geografiske områder, hvor 
biodiversiteten er truet. Regionerne i den 
yderste periferi er sammen med de 
oversøiske lande og områder hjem for 
70 % af EU's biodiversitet og for flere 
hjemhørende arter end hele det 
europæiske kontinent.

Or. fr

Ændringsforslag 6

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at beskytte, bevare og forbedre
Unionens naturkapital

a) at beskytte, bevare, forbedre og 
værdiansætte Unionens naturkapital

Or. fr

Begrundelse

La référence à cette notion de valeur s'inscrit dans la logique de la stratégie de l'Union en 
faveur de la biodiversité à l’horizon 2020. Comme indiqué dans les conclusions du Conseil 
environnement de mars 2010 :  "à l'horizon 2050, la biodiversité dans l'Union européenne 
ainsi que les services écosystémiques qu'elle fournit - son capital naturel - seront protégés, 
évalués et rétablis de manière appropriée compte tenu de la valeur intrinsèque de la 
biodiversité et de sa contribution essentielle au bien-être de l'homme et à la prospérité 
économique et de façon à ce que les changements catastrophiques causés par la perte de la 
biodiversité soient évités."

Ændringsforslag 7

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Unionen og dens medlemsstater er 
ansvarlige for nå de prioriterede mål, der er 
opstillet i dette program. De bør anvende 

1. Unionen og dens medlemsstater er 
ansvarlige for nå de prioriterede mål, der er 
opstillet i dette program. De bør anvende 
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en sammenhængende tilgang til løsningen 
af de identificerede problemstillinger. 
Foranstaltninger gennemføres under 
behørig hensyntagen til 
subsidiaritetsprincippet og på det niveau, 
der er bedst egnet til at nå de prioriterede 
mål og de dermed forbundne resultater, der 
er anført i programmet.

en sammenhængende tilgang til løsningen 
af de identificerede problemstillinger. 
Foranstaltninger gennemføres under 
behørig hensyntagen til princippet om 
tildelte kompetencer, 
subsidiaritetsprincippet og 
proportionalitetsprincippet og på det 
niveau, der er bedst egnet til at nå de 
prioriterede mål og de dermed forbundne 
resultater, der er anført i programmet.

Or. fr

Ændringsforslag 8

Forslag til afgørelse
Bilag – punkt 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Kombineret med den nuværende 
produktion med meget spild og 
forbrugssystemerne i verdensøkonomien 
får den stigende globale efterspørgsel efter 
varer og tjenester og rovdriften på 
ressourcer prisen på vigtige råmaterialer, 
mineraler og energi til at stige og skaber 
mere forurening og affald og stigende 
globale drivhusgasemissioner, foruden at 
jordforringelsen, afskovningen og tabet af 
biodiversitet fremskyndes. Næsten to
tredjedele af verdens økosystemer er i 
tilbagegang, og der er tegn på, at de 
globale grænser for biodiversitet, 
klimaforandring og kvælstofkredsløb 
allerede er overskredet. Der kan forventes 
et samlet vandunderskud på 40 % i 2030, 
medmindre der sker betydelige fremskridt 
med at forbedre ressourceeffektiviteten. 
Der er også risiko for, at 
klimaforandringerne vil forværre 
problemerne yderligere med høje 
omkostninger til følge. I 2011 førte 
katastrofer, som delvis skyldes 
klimaforandringer, til globale økonomiske 
tab på over 300 mia. EUR. OECD har 

7. Kombineret med den nuværende 
produktion med meget spild og 
forbrugssystemerne i verdensøkonomien 
får den stigende globale efterspørgsel efter 
varer og tjenester, den manglende 
bæredygtige forvaltning af ressourcer på 
verdensplan og rovdriften på visse 
ressourcer prisen på vigtige råmaterialer, 
mineraler og energi til at stige og skaber 
mere forurening og affald og stigende 
globale drivhusgasemissioner, foruden at 
jordforringelsen, afskovningen og tabet af 
biodiversitet fremskyndes. Næsten to 
tredjedele af verdens økosystemer er i 
tilbagegang, og der er tegn på, at de 
globale grænser for biodiversitet, 
klimaforandring og kvælstofkredsløb 
allerede er overskredet. Der kan forventes 
et samlet vandunderskud på 40 % i 2030, 
medmindre der sker betydelige fremskridt 
med at forbedre ressourceeffektiviteten. 
Der er også risiko for, at 
klimaforandringerne vil forværre 
problemerne yderligere med høje 
omkostninger til følge. I 2011 førte 
katastrofer, som delvis skyldes 
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advaret om, at den fortsatte forringelse og 
erosion af naturkapitalen risikerer at føre til 
uoprettelige ændringer, som kan true to 
århundreders stigende levestandard og 
indebære betydelige omkostninger.

klimaforandringer, til globale økonomiske 
tab på over 300 mia. EUR. OECD har 
advaret om, at den fortsatte forringelse og 
erosion af naturkapitalen risikerer at føre til 
uoprettelige ændringer, som kan true to 
århundreders stigende levestandard og 
indebære betydelige omkostninger.

Or. fr

Ændringsforslag 9

Forslag til afgørelse
Bilag – punkt 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11. Denne omstilling kræver en 
fuldstændig integration af miljøspørgsmål i 
andre politikker, f.eks. energi, transport, 
landbrug, fiskeri, økonomi og industri, 
forskning og innovation, beskæftigelse og 
socialpolitik, så der skabes en 
sammenhængende, fælles tilgang. 
Foranstaltninger inden for EU bør desuden 
suppleres med en øget global indsats og 
samarbejde med nabolandene for at løse 
fælles problemer.

11. Denne omstilling kræver en 
fuldstændig integration af miljøspørgsmål i 
andre politikker, f.eks. energi, transport, 
landbrug, fiskeri, international handel, 
økonomi og industri, forskning og 
innovation, beskæftigelse, socialpolitik 
samt almen uddannelse og 
erhvervsuddannelse, så der skabes en 
sammenhængende, fælles tilgang. 
Foranstaltninger inden for EU bør desuden 
suppleres med en øget global indsats og 
samarbejde med nabolandene for at løse 
fælles problemer.

Or. fr

Ændringsforslag 10

Forslag til afgørelse
Bilag – punkt 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

18. Til trods for en betydelig indsats hidtil 
vil vandrammedirektivets krav om at opnå 
en "god økologisk tilstand" frem til 2015 
sandsynligvis kun blive overholdt for ca. 

18. Til trods for en betydelig indsats hidtil 
vil vandrammedirektivets mål om at opnå 
en "god økologisk tilstand" frem til 2015 
sandsynligvis kun blive opfyldt for ca. 
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53 % af EU's overfladevandområder. Der 
er også risiko for, at 
havstrategirammedirektivets mål om at 
opnå "god miljøtilstand" frem til 2020 ikke 
nås, bl.a. på grund af fortsat overfiskeri og 
affaldsmængden i Europas have. Og selv 
om EU's politikker for luftkvalitet og 
industriemissioner har medvirket til at 
mindske mange former for forurening, 
lider økosystemerne fortsat under
kvælstofdeposition og ozonforurening, der 
stammer fra udledninger fra transport, 
intensivt landbrug og elproduktion.

53 % af EU's overfladevandområder. 
Havstrategirammedirektivets mål om at 
opnå "god miljøtilstand" frem til 2020 er 
fortsat under stort pres, bl.a. på grund af
vedvarende menneskeskabte trusler som 
overfiskeri, forurening (herunder 
undersøisk støjforurening) og 
affaldsmængden i havene, kombineret med 
følgerne af den globale opvarmning 
(forsuring af havene). Og selv om EU's 
politikker for luftkvalitet og 
industriemissioner har medvirket til at 
mindske mange former for forurening,
lider økosystemerne fortsat under 
kvælstofdeposition og ozonforurening, der 
stammer fra udledninger fra transport, 
intensivt landbrug og elproduktion.

Or. fr

Ændringsforslag 11

Forslag til afgørelse
Bilag – punkt 18 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

18a. I landbrugssektoren er potentialet for 
at mindske drivhusgasemissionerne meget 
stort og i vid udstrækning uudnyttet. En 
ændring af landbrugsmetoderne for at 
reducere sektorens indvirkning på 
klimaforandringerne, kræver en 
oplysnings- og bevidstgørelsesfase samt 
økonomisk ledsagelse af omstillingen. 
Værktøjerne findes, men deres anvendelse 
støder på informations- og 
metodehindringer, som skal overvindes.

Or. fr
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Ændringsforslag 12

Forslag til afgørelse
Bilag – punkt 18 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

18b. Desuden har virksomhed tilknyttet 
arealanvendelse, ændringer i 
arealanvendelse og skovbrug (LULUCF), 
som bl.a. omfatter forvaltning af 
landbrugsjord, det særlige kendetegn, at 
det er den eneste sektor, der virker som 
CO2-dræn i kraft af sin lagerkapacitet. 
Indførelsen af en juridisk ramme, som er 
harmoniseret på EU-plan, indeholder 
regnskabsregler for denne sektor og er i 
overensstemmelse med de vedtagne 
beslutninger på området under De 
Forenede Nationers rammekonvention 
om klimaændringer (UNFCCC), er et 
første skridt hen mod dens inddragelse i 
Unionens forpligtelser om bekæmpelse af 
klimaforandringer.

Or. fr

Ændringsforslag 13

Forslag til afgørelse
Bilag – punkt 18 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

18c. En grønnere fælles landbrugspolitik 
vil forhøje landbrugsjordens 
lagerkapacitet og i bredere forstand 
bidrage til at nå en række miljømål som 
bevarelse af biodiversiteten og forbedring 
af vand- og jordbundskvaliteten.  

Or. fr
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Ændringsforslag 14

Forslag til afgørelse
Bilag – punkt 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

19. At beskytte, bevare og forbedre EU's 
naturkapital kræver derfor også, at 
problemerne løses ved kilden, bl.a. gennem 
bedre integration af mål for naturkapitalen 
i andre politikker, så det sikres, at 
politikkerne er sammenhængende og giver 
gensidige fordele. De grønne elementer, 
der er beskrevet i Kommissionens 
reformforslag, navnlig for EU's landbrug, 
fiskeri og samhørighedspolitikken, og 
støttet af forslagene om et mere 
miljøvenligt EU-budget under den flerårige 
finansielle ramme 2014-2020 (MFF), er 
udformet med henblik på at støtte disse 
mål. F.eks. burde de akvatiske 
økosystemer i landdistrikter nyde godt af 
sammenkoblingen af betalinger til 
landbrugsbedrifterne med overholdelsen 
af de relevante krav i 
vandrammedirektivet, som det fremgår af 
Kommissionens forslag om reformen af 
den fælles landbrugspolitik. En grønnere 
fælles landbrugspolitik vil også fremme 
miljøvenlige landbrugsmetoder såsom 
afgrødediversificering, beskyttelse af 
permanente græsarealer og etablering og 
bevarelse af økologisk værdifulde 
landbrugsarealer og skovområder.

19. At beskytte, bevare, forbedre og 
værdiansætte EU's naturkapital kræver 
derfor også, at problemerne løses ved 
kilden, bl.a. gennem bedre integration af 
mål for naturkapitalen i andre politikker, så 
det sikres, at politikkerne er 
sammenhængende og giver gensidige 
fordele. De grønne elementer, der er 
beskrevet i Kommissionens reformforslag, 
navnlig for EU's landbrug, fiskeri og 
samhørighedspolitikken, og støttet af 
forslagene om et mere miljøvenligt EU-
budget under den flerårige finansielle 
ramme 2014-2020 (MFF), er udformet med 
henblik på at støtte disse mål. En grønnere 
fælles landbrugspolitik vil også fremme 
miljøvenlige landbrugsmetoder såsom 
afgrødediversificering, beskyttelse af 
permanente græs- og græsningsarealer, 
skovagerbrug og etablering og bevarelse af 
økologisk værdifulde landbrugsarealer og 
skovområder.

Or. fr

Begrundelse

La suppression de la référence à la directive-cadre sur l'eau est conforme au résultat du vote 
sur la PAC en Commission AGRI les 23 et 24 Janvier 2013. La grande hétérogénéité des 
mesures nationales de transposition rend impossible une intégration de la directive-cadre sur 
l’eau dans la conditionnalité de la future PAC. Le choix de mesures socle et de mesures de 
verdissement clairement identifiables et applicables en faveur de la protection de la ressource 
en eau est à rechercher. Aussi les trois mesures vertes telles que proposées par la 
Commission avec certaines flexibilités vont dans ce sens
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Ændringsforslag 15

Forslag til afgørelse
Bilag – punkt 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

20. For så vidt angår havmiljøet, hvor den
maritime sektor byder på økonomiske 
muligheder, fra fiskeri, søfart og 
akvakultur til råvarer og offshore-energi og 
havbioteknologi, er det nødvendigt at sikre, 
at udnyttelsen er forenelig med bevarelsen 
og den bæredygtige forvaltning af marine 
og kystnære økosystemer.

20. For så vidt angår havmiljøet, har 
Unionen et stort ansvar bl.a. i kraft af 
sine oversøiske regioner, som ligger i 
verdens største havområde. Den maritime 
sektor byder på økonomiske muligheder, 
fra fiskeri, søfart og akvakultur til råvarer 
og offshore-energi og havbioteknologi,
men det er nødvendigt at sikre, at 
udnyttelsen er forenelig med bevarelsen og 
den bæredygtige forvaltning af marine og 
kystnære økosystemer. Havmiljøet lider 
under en kronisk forsinkelse med hensyn 
til beskyttelse, eftersom Natura 2000-
nettet for havmiljøet, som skulle 
færdiggøres i 20121, stadig hverken er 
miljømæssigt sammenhængende eller 
operationelt. Medlemsstaterne har gjort 
en stor indsats i udvidelsen af Natura 
2000-nettet for havmiljøet ud fra det 
nuværende videnskabelige 
evidensgrundlag og gennemførelsen af 
programmer til erhvervelse af 
videnskabelig viden til havs for at 
færdiggøre nettet, men den må 
videreføres. Forvaltningen af beskyttede 
havområder skal gøres mere effektiv, især 
i Middelhavet. 
_______________
1 COM(2006)0216 af 22.5.2006.

Or. fr
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Ændringsforslag 16

Forslag til afgørelse
Bilag – punkt 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

23. For at reducere de største 
menneskeskabte belastninger af landareal, 
jord og andre økosystemer i Europa vil der 
blive taget skridt til at sikre, at beslutninger 
om arealanvendelse på alle relevante 
niveauer tager tilstrækkeligt hensyn til 
miljømæssige og sociale og økonomiske 
virkninger. Rio +20-topmødet opfordrede 
til at skabe en "jordforringelsesneutral 
verden". EU og medlemsstaterne bør 
overveje, hvordan man bedst kan 
gennemføre en sådan forpligtelse inden for 
deres respektive beføjelser, og hvordan 
jordkvalitet bedst håndteres inden for en 
bindende retlig ramme. Der vil desuden 
blive fastsat mål for bæredygtig 
arealudnyttelse og jordbundskvalitet.

23. For at reducere de største 
menneskeskabte belastninger af landareal, 
jord og andre økosystemer i Europa vil der 
blive taget skridt til at sikre, at beslutninger 
om arealanvendelse på alle relevante 
niveauer tager tilstrækkeligt hensyn til 
miljømæssige og sociale og økonomiske 
virkninger. Rio +20-topmødet opfordrede 
til at skabe en "jordforringelsesneutral 
verden". EU og medlemsstaterne bør
hurtigst muligt overveje, hvordan man 
bedst kan gennemføre en sådan forpligtelse 
inden for deres respektive beføjelser. I 
overensstemmelse med 
subsidiaritetsprincippet og i betragtning 
af, at der på nuværende tidspunkt er valgt 
mange forskellige nationale 
løsningsmodeller til beskyttelse af 
jordbunden, opfordres medlemsstaterne til 
inden for rammebestemmelserne i 
temastrategien for jordbund at fastlægge 
målrettede nationale strategier for 
beskyttelse af jordbunden og 
risikovurderingsmetoder med henblik på 
at identificere prioriterede forurenede 
lokaliteter. Udveksling af viden og
erfaring medlemsstaterne imellem bør 
ligeledes fremmes. Der vil desuden blive 
fastsat mål for bæredygtig arealudnyttelse 
og jordbundskvalitet.

Or. fr
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Ændringsforslag 17

Forslag til afgørelse
Bilag – punkt 26 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Ændringsforslag 18

Forslag til afgørelse
Bilag – punkt 26 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) Tabet af biodiversitet og forringelsen af 
økosystemtjenester er standset, og 
økosystemer og økosystemtjenester 
bevares, udbygges og genoprettes så vidt 
muligt.

Or. fr

Ændringsforslag 19

Forslag til afgørelse
Bilag – punkt 26 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr
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Ændringsforslag 20

Forslag til afgørelse
Bilag – punkt 26 – stk. 1 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) Unionens borgere er aktører i 
beskyttelsen, bevarelsen, forbedringen og 
værdiansættelsen af naturkapitalen.

Or. fr

Ændringsforslag 21

Forslag til afgørelse
Bilag – punkt 26 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Ændringsforslag 22

Forslag til afgørelse
Bilag – punkt 26 – stk. 2 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

strategisk tilgang til beskyttelse og 
forbedring af skove og forener kravene om 
bæredygtighed og konkurrenceevne i 
europæisk skovbrug.

Or. fr

Ændringsforslag 23

Forslag til afgørelse
Bilag – punkt 26 – stk. 2 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) En bedre formidling af EU's 
miljøpolitik til borgerne, styrkelse af 
uddannelse i miljøbeskyttelse i 
medlemsstaternes uddannelsessystemer og 
støtte til borgertiltag. 

Or. fr

Ændringsforslag 24

Forslag til afgørelse
Bilag – punkt - 27 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- 27. Europa 2020-strategien sigter mod at 
fremme bæredygtig vækst ved at prioritere 
en mere ressourceeffektiv og mere 
konkurrencedygtig lavemissionsøkonomi 
gennem to flagskibsinitiativer, som 
forener miljøambitionerne og 
industripolitikkens mål: "Et 
ressourceeffektivt Europa" og "En 
industripolitik for en globaliseret 
verden"1.
_______________
1 COM(2010)0614 af 28.10.2010. 

Or. fr
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Ændringsforslag 25

Forslag til afgørelse
Bilag – punkt 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Ændringsforslag 26

Forslag til afgørelse
Bilag – punkt 27 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

27a. Flagskibsinitiativet "En 
industripolitik for en globaliseret verden" 
fokuserer på udformningen af en 
industripolitik, der støtter 
virksomhederne, herunder navnlig 
SMV'erne, under omstillingen til 
lavemissionsøkonomi og styrker deres 
konkurrenceevne. Det kræver, at EU 
stimuler innovation og industriel 
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udvikling gennem intelligent 
miljølovgivning1 på grundlag af 
konsekvensanalyser, evaluering af 
eksisterende politikker (kvalitetskontrol) 
og undersøgelser af indvirkningen på 
konkurrenceevnen2.
_______________
1 COM(2012)0746 af 12.12.2012 
"Målrettet EU-regulering".
2 SEC(2012)0091 af 27.1.2012 
"Operational guidance for assessing 
impacts on sectoral competitiveness 
within the Commission Impact 
Assessment system". 

Or. fr

Ændringsforslag 27

Forslag til afgørelse
Bilag – punkt 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

29. Denne helt afgørende forudsætning for 
at kunne løse miljøproblemerne har også 
betydelige samfundsøkonomiske fordele, 
og miljøpolitikkens løftestangseffekt skal 
udnyttes til at fremme virksomhedernes 
konkurrenceevne og sætte skub i EU's 
industri. Den potentielle 
arbejdspladstilvækst som følge af 
overgangen til en kulstoffattig og 
ressourceeffektiv økonomi er nøglen til at 
nå beskæftigelsesmålene i Europa 2020. 
Beskæftigelsen i miljøteknologi- og -
servicesektoren i EU er vokset med ca. 3 % 
om året i de senere år. Det globale marked 
for miljøindustrier skønnes at have en 
værdi på mindst en billion euro og 
forventes næsten at fordobles over de 
næste 10 år. Europæiske virksomheder har 
allerede en global førerposition inden for 
genanvendelse og energieffektivitet og bør 
tilskyndes til at drage fordel af denne vækst 
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forventes at skabe mere end 400 000 nye 
arbejdspladser frem til 2020.

i den globale efterspørgsel, støttet af 
handlingsplanen for miljøinnovation. Som 
eksempel kan nævnes den europæiske 
sektor for vedvarende energi, som 
forventes at skabe mere end 400 000 nye 
arbejdspladser frem til 2020.

Or. fr

Ændringsforslag 28

Forslag til afgørelse
Bilag – punkt 29 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

29a. For at nå dette mål bør EU skabe og 
bevare de nødvendige forudsætninger for 
miljøindustriernes udvikling, bl.a. ved at 
sikre dem stabile råstofforsyninger1.
_______________
COM(2011)0025 af 2.2.2011 
"Imødegåelse af udfordringerne på 
råvaremarkederne og med hensyn til 
råstoffer".

Or. fr

Ændringsforslag 29

Forslag til afgørelse
Bilag – punkt 29 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

29b. Endvidere vil partnerskabet for en 
stærkere europæisk industripolitik 
fremskynde investeringer og innovation 
på seks vækstmarkeder tilknyttet grøn 
økonomi: avancerede 
fremstillingsteknologier, centrale 
støtteteknologier, biobaserede produkter, 
bæredygtigt byggeri og bæredygtige 
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råstoffer, rene køretøjer og fartøjer og 
intelligente net1.
_______________
1 COM(2012)0582 af 10.10.2012 "En 
stærkere europæisk industripolitik for 
vækst og økonomisk genopretning: 
Ajourføring af meddelelsen om 
industripolitikken".

Or. fr

Ændringsforslag 30

Forslag til afgørelse
Bilag – punkt 29 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

29c. Desuden vil den nye turismepolitik 
for Europa fremme en bæredygtig 
turisme, som vil styrke denne sektors 
konkurrenceevne og vækstpotentiale1.
_______________
1 COM(2010)0352 af 30.6.2010 "En ny 
turismepolitik for Europa – verdens 
førende rejsemål".

Or. fr

Ændringsforslag 31

Forslag til afgørelse
Bilag – punkt 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

30. En fuldstændig gennemførelse af EU's 
klima- og energipakke er afgørende for at 
nå de milepæle, der er identificeret for 
2020, og for at opbygge en 
konkurrencedygtig lavemissionsøkonomi 
frem til 2050. EU er i øjeblikket godt på 
vej til at reducere sine 

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

drivhusgasemissioner til 20 % under 1990-
niveauet inden 2020, men at opfylde målet 
om 20 % større energieffektivitet vil kræve 
langt hurtigere effektivitetsforbedringer.
Det nye energieffektivitetsdirektiv 
forventes at yde et betydeligt bidrag i den 
henseende. Dette er også vigtigt set i lyset 
af den stadig voksende efterspørgsel efter 
energi. Energieffektivitet bør også 
ledsages af en effektiv udnyttelse af 
ressourcerne. Navnlig bør der tages højde 
for den igangværende debat om konflikter 
mellem arealanvendelse til fødevarer eller
biobrændstof. Desuden er et af afgørende 
betydning, at træressourcen, herunder 
biomasse til energiformål, bliver forvaltet 
på en bæredygtig måde og udnyttet så 
effektivt som muligt under hensyn til 
beskaffenheden og den økonomiske 
udvikling af denne ressources forskellige 
anvendelser. 

Or. fr

Ændringsforslag 32

Forslag til afgørelse
Bilag – punkt 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

33. Der vil også blive truffet 
foranstaltninger til at forbedre 
miljøpræstationerne for varer og tjenester 
på EU-markedet over hele deres livscyklus 
ved hjælp af foranstaltninger, som øger 
udbuddet af miljømæssigt bæredygtige 
produkter og fremmer et væsentligt skifte i 
forbrugernes efterspørgsel af disse 
produkter. Dette gøres ved hjælp af en 
afbalanceret blanding af incitamenter for 
forbrugerne og erhvervslivet, herunder 
også SMV, i form af markedsbaserede 
instrumenter og forskrifter, som mindsker 
miljøpåvirkningerne fra deres drift og 
produkter. Bestående lovgivning såsom 

33. Der vil også blive truffet 
foranstaltninger til at forbedre 
miljøpræstationerne for varer og tjenester 
på EU-markedet over hele deres livscyklus 
ved hjælp af foranstaltninger, som øger 
udbuddet af miljømæssigt bæredygtige 
produkter og fremmer et væsentligt skifte i 
forbrugernes efterspørgsel af disse 
produkter. Dette gøres ved hjælp af en 
afbalanceret blanding af incitamenter for 
forbrugerne og erhvervslivet i form af 
markedsbaserede instrumenter og 
forskrifter, som mindsker 
miljøpåvirkningerne fra deres drift og 
produkter. I denne sammenhæng bør der 



PE506.123v01-00 24/55 PR\928464DA.doc

DA

direktiverne om miljøvenligt design og 
energimærkning og 
miljømærkeforordningen vil blive 
gennemgået med sigte på at forbedre 
miljøpræstationerne og 
ressourceeffektiviteten for produkter over 
hele deres livscyklus, så der kommer mere 
sammenhængende rammer for bæredygtig 
produktion og bæredygtigt forbrug i EU2.

på europæisk og nationalt plan skabes 
gunstige rammer, som sætter SMV'erne, 
der udgør størstedelen af alle 
virksomheder i EU, i stand til at forbedre 
deres miljøpræstationer1. Disse rammer 
bør bl.a. indeholde oplysningskampagner 
og tekniske/finansielle støtteprogrammer 
specielt rettet mod SMV'er. Bestående 
lovgivning såsom direktiverne om 
miljøvenligt design og energimærkning og 
miljømærkeforordningen vil blive 
gennemgået med sigte på at nå frem til en 
forenklet, udførlig, fælles miljømærkning, 
optimere emballager, forbedre 
miljøpræstationerne og 
ressourceeffektiviteten for produkter over 
hele deres livscyklus, så der kommer mere 
sammenhængende rammer for bæredygtig 
produktion og bæredygtigt forbrug i EU og 
virksomhederne og borgerne gøres mere 
ansvarsbevidste. Der bør findes en 
harmoniseret europæisk metode til 
beregning af produkters miljøfodaftryk.
_______________
1 I henhold til princip IX i Small business 
act for Europa "Sætte SMV'erne i stand 
til at gøre miljøudfordringer til nye 
muligheder", COM(2008)0394 af 
19.6.2008.

Or. fr

Ændringsforslag 33

Forslag til afgørelse
Bilag – punkt 35

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

miljøpåvirkning fra forbruget, herunder 
navnlig i sektorerne fødevarer, boliger og 
mobilitet. Samlet set står disse sektorer for 
næsten 80 % af miljøpåvirkningerne fra 
forbrug. Rio +20-topmødet kom frem til, at 
der er et behov for en væsentlig 
nedbringelse af tabet efter høst, af andre 
fødevaretab og af affald i hele 
fødevareforsyningskæden. Desuden vil det 
være nødvendigt at vurdere og begrænse 
miljøkonsekvenserne af EU's forbrug af 
varer og råstoffer, som kan bidrage til 
afskovning og ødelæggelse af skove uden 
for EU, for at opfylde klimamålene1.
_______________
1 Helt præcist drejer det sig om forbrug af 
fødevarer og andre varer, der importeres, 
f.eks. kød, soja, palmeolie eller 
metalmalm, som ikke opfylder kravet om 
bæredygtighed. Jf. COM(2008)0645 af 
17.10.2008 "En indsats for at imødegå 
udfordringerne ved skovrydning og 
skovødelæggelse med henblik på at 
bekæmpe klimaændringer og tab af 
biodiversitet". 

Or. fr

Ændringsforslag 34

Forslag til afgørelse
Bilag – punkt 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

affaldsproduktionen i forhold til BNP, 
gradvis omdirigere genanvendeligt og 
kompostérbart affald fra bortskaffelse til 
genanvendelse og nyttiggørelse med en 
hensigtsmæssig planlægning for 
udvikling af alternative infrastrukturer til 
genanvendelse og nyttiggørelse, sikre 
genanvendelse af høj kvalitet og udvikle 
markeder for sekundære råmaterialer. 
Farligt affald vil skulle forvaltes med 
henblik på at minimere betydelige negative 
virkninger for menneskers sundhed og 
miljøet som aftalt på Rio +20-topmødet. 
Det forudsætter, at der anvendes en 
passende kombination af instrumenter, 
som omfatter økonomiske incitamenter, 
markedsbaserede instrumenter,
bestemmelser for og planlægning af 
infrastrukturer til affaldshåndtering, og 
som belønner forebyggelse, genanvendelse 
og genbrug, på en meget mere systematisk 
måde i hele EU, og at der først 
gennemføres en konsekvensanalyse og en 
cost-benefit-analyse. Der bør tages særligt 
hensyn til de medlemsstater, som er 
mindst udviklet på dette område, med 
henblik på at forbedre deres præstationer 
gennemføre EU's affaldslovgivning.
Hindringer for 
genanvendelsesforanstaltninger på EU's 
indre marked bør fjernes, og eksisterende 
mål for forebyggelse, genbrug, 
genanvendelse, genvinding og omlægning 
af affaldsdeponering bør tages op til 
revision med henblik på en overgang til en
"kredsløbsøkonomi" med 
kaskadeanvendelse af ressourcer og en sats 
for ubehandlet restaffald tæt på nul.

Or. fr

Begrundelse

L'interdiction générale de mise en décharge avant fin 2020 n'est pas réaliste et produirait un 
effet de découragement. Réduire significativement, dans un contexte de statistiques 
améliorées, constitue une voie de progrès véritable. Pour mesurer les progrès d’un pays en 
termes de réduction des déchets, il est nécessaire d’envisager la production de déchets au vu 
de la croissance économique et du PNB. Il convient donc d'introduire la notion de découplage 
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de la croissance des déchets par rapport à celle du PNB. Les déchets résiduels bruts 
désignent les déchets sans traitement/prétraitement/tri préalable.

Ændringsforslag 35

Forslag til afgørelse
Bilag – punkt 41 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) Affald forvaltes forsvarligt som en 
ressource, affaldsproduktionen pr. person 
falder i absolutte tal, energiudnyttelse er 
begrænset til ikke-genanvendelige 
materialer, og deponering af 
genanvendelige og kompostérbare 
materialer finder ikke sted.

d) Affald forvaltes forsvarligt som en 
ressource, og for ikke at skade miljø og 
sundhed falder affaldsproduktionen i 
forhold til BNP, og genanvendeligt og 
kompostérbart affald omdirigeres gradvis 
fra bortskaffelse til genanvendelse og 
nyttiggørelse.

Or. fr

Ændringsforslag 36

Forslag til afgørelse
Bilag – punkt 41 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) Opstilling af mere sammenhængende 
rammer for bæredygtighed af produktion 
og forbrug. Gennemgang af 
produktlovgivning med sigte på at forbedre 
produkters miljøpræstationer og 
ressourceeffektivitet over hele deres 
livscyklus. Fastsættelse af mål for 
nedbringelse af den samlede 
forbrugsvirkning.

d) Opstilling af mere sammenhængende, 
juridiske rammer for bæredygtighed af 
produktion og forbrug. Gennemgang af 
produktlovgivning med sigte på at forbedre 
produkters miljøpræstationer og 
ressourceeffektivitet over hele deres 
livscyklus. Fastsættelse af mål for 
nedbringelse af den samlede 
forbrugsvirkning. Bekæmpelse af 
fødevarespild. Almindelig udbredelse af 
miljømærkning af varer. 

Or. fr
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Ændringsforslag 37

Forslag til afgørelse
Bilag – punkt 41 – stk. 2 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) Hensyntagen til udviklingen på 
arbejdsmarkedet og udformning af 
uddannelsesprogrammer inden for 
erhverv tilknyttet grøn økonomi. 

Or. fr

Ændringsforslag 38

Forslag til afgørelse
Bilag – punkt 41 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) Fuldstændig gennemførelse af EU’s 
affaldslovgivning. Det omfatter bl.a. 
anvendelse af affaldshierarkiet og effektiv 
anvendelse af markedsbaserede 
instrumenter og foranstaltninger for at 
sikre, at affaldsdeponering reelt afvikles, 
energiudnyttelse begrænses til ikke-
genanvendelige materialer, genanvendt 
affald bruges som en væsentlig, pålidelig 
kilde til råmaterialer i EU, farligt affald 
forvaltes forsvarligt og produktionen heraf 
er mindsket, ulovlige affaldstransporter er 
udryddet og hindringer på det indre marked 
for miljøvenlige genanvendelsesaktiviteter 
i EU er fjernet.

e) Fuldstændig gennemførelse af EU’s 
affaldslovgivning. Det omfatter bl.a. 
anvendelse af affaldshierarkiet i 
overensstemmelse med 
affaldsrammedirektivet på grundlag af en 
livscyklustilgang og effektiv anvendelse af 
markedsbaserede instrumenter og 
foranstaltninger for at sikre, at
genanvendeligt og kompostérbart affald 
gradvis omdirigeres fra bortskaffelse til 
genanvendelse og nyttiggørelse, 
genanvendt affald bruges som en 
væsentlig, pålidelig kilde til råmaterialer i 
EU, farligt affald forvaltes forsvarligt og 
produktionen heraf er mindsket, ulovlige 
affaldstransporter er udryddet og 
hindringer på det indre marked for 
miljøvenlige genanvendelsesaktiviteter i 
EU er fjernet. Specifik borgerformidling 
bør iværksættes med henblik på at styrke 
nationale og lokale kampagner med klar 
og enkel oplysning af borgerne om 
forebyggelse og håndtering af affald, 
bevidstgøre og ansvarliggøre dem og 
derigennem formindske forureningen og 
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bekæmpe asocial miljøadfærd, gøre 
reglerne for sortering og indsamling af 
husholdningsaffald lettere at forstå og 
bedre tilpasset forbrugernes behov og 
tilskynde dem til at gøre affaldssortering 
til en vane. 

Or. fr

Ændringsforslag 39

Forslag til afgørelse
Bilag – punkt 41 – stk. 2 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) Forberedelse og gennemførelse af en 
EU-handlingsplan med henblik på at 
vurdere og begrænse konsekvenserne af 
EU's forbrug af varer og råmaterialer, 
som kan bidrage til afskovning og 
ødelæggelse af skove uden for EU.

Or. fr

Ændringsforslag 40

Forslag til afgørelse
Bilag – punkt 51

Kommissionens forslag Ændringsforslag

51. Hertil kommer, at foranstaltninger, som 
skal forbedre den økologiske robusthed og 
modstandsdygtigheden over for 
klimaforandringer, f.eks. 
økosystemretablering og grøn infrastruktur, 
kan have betydelige samfundsøkonomiske 
fordele, herunder for folkesundheden. 
Synergier og potentielle kompromiser 
mellem klimamål og andre miljømål, f.eks. 
for luftkvalitet, skal håndteres på en 
hensigtsmæssig måde. F.eks. kan 
brændselsomlægning af hensyn til klimaet 

51. Hertil kommer, at foranstaltninger, som 
skal forbedre den økologiske robusthed og 
modstandsdygtigheden over for 
klimaforandringer, f.eks. 
økosystemretablering og grøn og blå
infrastruktur, kan have betydelige 
samfundsøkonomiske fordele, herunder for 
folkesundheden. Synergier og potentielle 
kompromiser mellem klimamål og andre 
miljømål, f.eks. for luftkvalitet, skal 
håndteres på en hensigtsmæssig måde. 
F.eks. kan brændselsomlægning af hensyn 
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eller forsyningssikkerheden føre til en 
væsentlig forøgelse af udledningen af 
partikler og farlige stoffer.

til klimaet eller forsyningssikkerheden føre 
til en væsentlig forøgelse af udledningen af 
partikler og farlige stoffer.

Or. fr

Begrundelse

Begrebet grøn og blå infrastruktur betegner et net bestående af uafbrudte jord- og 
vandmiljøer. Det er et værktøj til bæredygtig fysisk planlægning og bidrager til en gunstig 
bevaringsstatus for naturlige levesteder og arter og til en god miljøtilstand for vandområder. 
Begrebet miljønet er overtaget i Aichimålene for biodiversitet for 2011-2020 (mål 6). 

Ændringsforslag 41

Forslag til afgørelse
Bilag – punkt 52 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Luftkvaliteten i EU er væsentligt 
forbedret.

a) Inde- og udeluftens kvalitet i EU er 
væsentligt forbedret og i overensstemmelse 
med Verdenssundhedsorganisationens 
anbefalinger.

Or. fr

Ændringsforslag 42

Forslag til afgørelse
Bilag – punkt 52 – stk. 2 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) Videreførelse af REACH med henblik 
på stabilitet og forudsigelighed gennem 
mindskelse af SMV'ernes administrative 
og finansielle byrder med det formål at 
sikre et højt beskyttelsesniveau for 
menneskers sundhed og miljøet og fri 
bevægelighed for kemikalier i det indre 
marked og samtidig styrke europæiske 
virksomheders konkurrenceevne og 
innovation1.
_____________
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1 Generel rapport om REACH af 5.2.2013 
i henhold til artikel 117, stk. 4, i 
forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH-
forordningen) og artikel 46, stk. 2, i 
forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP-
forordningen) samt revision af forskellige 
punkter i REACH-forordningen i henhold 
til artikel 75, stk. 2, og artikel 138, stk. 2, 
3 og 6.

Or. fr

Ændringsforslag 43

Forslag til afgørelse
Bilag – punkt 52 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) Udformning af en EU-strategi for et
ugiftigt miljø, som understøttes af et 
omfattende videngrundlag om kemisk 
eksponering og toksicitet, og som befordrer 
innovation af bæredygtige substitutter.

d) Videreførelse af EU-strategien for et
rent, sikkert og sundt miljø i 
overensstemmelse med det mål, der var 
enighed om under verdenstopmødet om 
bæredygtig udvikling i 2002, og som blev 
bekræftet under Rio +20-topmødet. 
Strategien understøttes af et omfattende 
videngrundlag om kemisk eksponering og 
toksicitet, der helst skal erhverves gennem 
alternative metoder til dyreforsøg, og som 
centraliseres af Det Europæiske 
Kemikalieagentur, og befordrer innovation 
af sikre, bæredygtige substitutter.

Or. fr

Ændringsforslag 44

Forslag til afgørelse
Bilag – punkt 52 – stk. 2 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) Standardisering i EU af 
forskningsprotokoller og 
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vurderingskriterier for biologisk 
overvågning af miljø og mennesker med 
henblik på at optimere anvendelsen af 
dette værktøj i forbindelse med den 
samlede vurdering af miljøkvaliteten og 
EU-borgernes sundhedstilstand. 

Or. fr

Ændringsforslag 45

Forslag til afgørelse
Bilag – punkt 54

Kommissionens forslag Ændringsforslag

54. Der er tre fordele ved at sikre, at EU's 
miljølovgivning faktisk gennemføres: Der 
skabes lige vilkår for de økonomiske 
aktører i det indre marked, innovationen 
stimuleres og europæiske virksomheder får 
gavn af at være pionerer i mange sektorer. 
De omkostninger, der er forbundet med 
manglende gennemførelse af lovgivning, er 
derimod høje, og de anslås til ca. 50 mia. 
EUR pr. år, herunder også omkostninger i 
forbindelse med overtrædelsessager. Alene 
i 2009 var der 451 overtrædelsessager 
vedrørende EU's miljølovgivning.
Kommissionen modtager også talrige 
klager direkte fra EU-borgere, hvoraf 
mange bedre kunne håndteres på nationalt 
eller lokalt plan.

54. Der er tre fordele ved at sikre, at EU's 
miljølovgivning faktisk gennemføres: Der 
skabes lige vilkår for de økonomiske 
aktører i det indre marked, innovationen 
stimuleres og europæiske virksomheder får 
gavn af at være pionerer i mange sektorer. 
De omkostninger, der er forbundet med 
manglende gennemførelse af lovgivning, er 
derimod høje, og de anslås til ca. 50 mia. 
EUR pr. år, herunder også omkostninger i 
forbindelse med overtrædelsessager. I 2011 
var det på miljøområdet, der blev 
konstateret flest overtrædelser af EU-
lovgivningen (299), svarende til 17 % af 
samtlige overtrædelser, og der blev indledt 
114 nye traktatbrudsprocedurer.
Kommissionen modtager også talrige 
klager direkte fra EU-borgere, hvoraf 
mange bedre kunne håndteres på nationalt 
eller lokalt plan.

Or. fr

Begrundelse

Tallene stammer fra den 29. årsberetning om kontrol med gennemførelsen af EU-retten 
(2011) (COM(2012)0714).
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Ændringsforslag 46

Forslag til afgørelse
Bilag – punkt 55

Kommissionens forslag Ændringsforslag

55. En bedre gennemførelse af EU's 
miljølovgivning på medlemsstatsplan vil 
derfor have højeste prioritet i de 
kommende år. Der er væsentlige forskelle 
på gennemførelsen i og mellem 
medlemsstaterne. Det er nødvendigt at 
udstyre de personer, der står for 
gennemførelsen af miljølovgivning på 
nationalt, regionalt og lokalt plan med den 
fornødne viden og kapacitet til at forbedre 
nytteværdien af den pågældende 
lovgivning.

55. En bedre gennemførelse af EU's 
miljølovgivning på medlemsstatsplan vil 
derfor have højeste prioritet i de 
kommende år. Men den løbende ændring 
og komplekse udbygning af 
miljølovningen giver anledning til juridisk 
ustabilitet, forståelsesvanskeligheder og 
omkostninger for virksomheder, 
forvaltninger på alle niveauer, borgere og 
aktører i marken. Det medfører ligeledes
væsentlige forskelle på gennemførelsen i 
og mellem medlemsstaterne, 
langsommelig administration og 
konflikter i fortolkning og retspraksis. Det 
er nødvendigt at udstyre de personer, der 
står for gennemførelsen af miljølovgivning 
på nationalt, regionalt og lokalt plan med 
den fornødne viden og kapacitet til at 
forbedre nytteværdien af den pågældende 
lovgivning.

Or. fr

Ændringsforslag 47

Forslag til afgørelse
Bilag – punkt 57

Kommissionens forslag Ændringsforslag

57. For det første vil den måde, hvorpå 
viden om gennemførelsen indsamles og 
videreformidles blive forbedret for at 
hjælpe borgerne og miljøspecialister med 
fuldt ud at forstå, hvordan nationale og 
lokale myndigheder opfylder deres 
unionsforpligtelser. 
Gennemførelsesproblemer, der er 
specifikke for den enkelte medlemsstat, får 

57. For det første vil den måde, hvorpå 
viden om gennemførelsen indsamles og 
videreformidles blive forbedret for at 
hjælpe borgerne og miljøspecialister med 
fuldt ud at forstå, hvordan nationale og 
lokale myndigheder opfylder deres 
unionsforpligtelser. 
Gennemførelsesproblemer, der er 
specifikke for den enkelte medlemsstat, får
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målrettet bistand i lighed med den 
skræddersyede metode, der anvendes i 
forbindelse med det europæiske semester. 
F.eks. vil der blive udarbejdet 
partnerskabsaftaler om gennemførelsen 
mellem Kommissionen og individuelle 
medlemsstater, som bl.a. omfatter emner 
som hvor der kan findes finansiel støtte til 
gennemførelsen og bedre 
informationssystemer til at følge 
gennemførelsesforløbet.

målrettet bistand i lighed med den 
skræddersyede metode, der anvendes i 
forbindelse med det europæiske semester. 
F.eks. vil der blive udarbejdet 
partnerskabsaftaler om gennemførelsen 
mellem Kommissionen og individuelle 
medlemsstater, som bl.a. omfatter emner 
som hvor der kan findes finansiel støtte til 
gennemførelsen og bedre 
informationssystemer til at følge 
gennemførelsesforløbet. For at gøre denne 
tilgang mere effektiv kan lokale og 
regionale myndigheder inddrages f.eks. 
gennem trepartsaftaler om partnerskab 
under hensyntagen til den administrative 
organisation i de enkelte medlemsstater. 
Den tekniske platform for 
miljøsamarbejde oprettet af 
Regionsudvalget og Kommissionen vil 
fremme dialog og informationsudveksling 
og dermed den praktiske gennemførelse af 
lovgivningen.

Or. fr

Ændringsforslag 48

Forslag til afgørelse
Bilag – punkt 58

Kommissionens forslag Ændringsforslag

58. For det andet vil EU udvide kravene 
om kontrol og overvågning til at omfatte 
EU's samlede miljølovgivningskompleks, 
og supplere disse med en kapacitet på EU-
niveau, som kan tage stilling til situationer, 
hvor der er rimelig grund til bekymring.

58. For det andet bør EU-netværket til 
gennemførelse og håndhævelse af 
miljølovgivning (Impel) struktureres og 
styrkes ved at yde hensigtsmæssig 
langsigtet finansiel støtte, tilskynde peer-
review-paneler til at anvende netværket 
mere systematisk, tilskynde netværket til 
at optrappe arbejdet med identificering og 
udveksling af god praksis og fremme dets 
udbredelse på lokalt og regionalt plan. EU
vil også udvide kravene om kontrol og 
overvågning til at omfatte EU's samlede 
miljølovgivningskompleks, og supplere 
disse med en kapacitet på EU-niveau, som 
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kan tage stilling til situationer, hvor der er 
rimelig grund til bekymring, og som kan 
mobiliseres efter anmodning fra de 
berørte medlemsstater på grundlag af en 
cost-benefit-analyse.

Or. fr

Ændringsforslag 49

Forslag til afgørelse
Bilag – punkt 63 – stk. 2 – litra -a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- a) Overholdelse af principperne om 
intelligent regulering på miljøområdet, 
forenkling af lovgivningen og forbedring 
af det pædagogiske arbejde om standarder 
møntet på politiske og økonomiske aktører 
og på borgerne.

Or. fr

Ændringsforslag 50

Forslag til afgørelse
Bilag – punkt 63 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Udarbejdelse af partnerskabsaftaler om 
gennemførelsen mellem medlemsstaterne 
og Kommissionen.

b) Udarbejdelse af partnerskabsaftaler om 
gennemførelsen mellem medlemsstaterne 
og Kommissionen på frivillig basis med 
inddragelse af lokale og regionale 
myndigheder.

Or. fr
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Ændringsforslag 51

Forslag til afgørelse
Bilag – punkt 63 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Udvidelse af de bindende kriterier 
vedrørende effektive inspektioner og 
overvågning i medlemsstaterne til at 
omfatte EU's samlede 
miljølovgivningskompleks, og 
tilvejebringelse af supplerende kapacitet på 
EU-plan til at håndtere situationer, hvor der 
er rimelig grund til bekymring, som bakkes 
op med støtte til netværk af fagfolk.

c) Tilskyndelse af medlemsstaterne til at 
rationalisere deres nuværende 
inspektionskapacitet og styrkelse af Impel. 
Udvidelse af de bindende kriterier 
vedrørende effektive inspektioner og 
overvågning i medlemsstaterne til at 
omfatte EU's samlede 
miljølovgivningskompleks, og 
tilvejebringelse af supplerende kapacitet på 
EU-plan til at håndtere situationer, hvor der 
er rimelig grund til bekymring, efter 
anmodning fra de berørte medlemsstater 
på grundlag af en cost-benefit-analyse.
Tilskyndelse til oprettelse af netværk af 
fagfolk efter samme model som Impel 
med henblik på en mere udbredt 
anvendelse af peer-review efter 
anmodning fra de berørte medlemsstater, 
herunder til at håndtere situationer, hvor 
der er alvorlig grund til bekymring. 

Or. fr

Ændringsforslag 52

Forslag til afgørelse
Bilag – punkt 65

Kommissionens forslag Ændringsforslag

65. Der bør træffes foranstaltninger på EU-
plan og på internationalt plan til at styrke 
og forbedre samspillet mellem videnskab 
og miljøpolitik, f.eks. ved at udnævne 
ledende videnskabelige rådgivere, som det 
allerede er gjort af Kommissionen og af 
nogle medlemsstater.

65. Der bør træffes foranstaltninger på EU-
plan og på internationalt plan til at styrke 
og forbedre samspillet mellem videnskab 
og miljøpolitik, f.eks. ved at optimere 
igangværende arbejder i de nationale 
miljøagenturer, Det Europæiske 
Miljøagentur (EEA) og Det Europæiske 
Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet 
og ved at udnævne ledende videnskabelige 
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rådgivere, som det allerede er gjort af 
Kommissionen og af nogle medlemsstater.
Desuden er det vigtigt, at EU efter 
opnåelse af fuldgyldigt medlemskab af 
Den Mellemstatslige 
Videnspolitikplatform vedrørende 
Biodiversitet og Økosystemydelser 
(IPBES) deltager heri aktivt og sikrer 
forbindelsen mellem det lokale, regionale 
og internationale plan inden for 
forvaltning af biodiversitet. 

Or. fr

Ændringsforslag 53

Forslag til afgørelse
Bilag – punkt 79

Kommissionens forslag Ændringsforslag

79. Erfaringerne fra programperioden 
2007-2013 viser, at selv om der er 
betydelige midler til rådighed til 
miljøformål, har udnyttelsen på det 
nationale og regionale niveau været noget 
ujævn i de tidlige år, og det kan potentielt 
forhindre, at de aftalte mål nås. For at 
undgå en gentagelse bør medlemsstaterne 
integrere miljø- og klimamål i deres 
finansieringsstrategier og -programmer for 
økonomisk, social og territorial 
samhørighed, udvikling af landdistrikter og 
havpolitik, og de bør endvidere prioritere 
en tidlig udnyttelse af midler til miljø- og 
klimaforandringer og forstærke 
gennemførelsesorganernes kapacitet til at 
sørge for omkostningseffektive og 
bæredygtige investeringer med henblik på 
at sikre sig den passende fornødne støtte til 
investeringer inden for disse områder.

79. Erfaringerne fra programperioden 
2007-2013 viser, at selv om der er 
betydelige midler til rådighed til 
miljøformål, har udnyttelsen på det 
nationale og regionale niveau været noget 
ujævn i de tidlige år, og det kan potentielt 
forhindre, at de aftalte mål nås. For at 
undgå en gentagelse bør medlemsstaterne 
integrere miljø- og klimamål i deres 
finansieringsstrategier og -programmer for 
økonomisk, social og territorial 
samhørighed, udvikling af landdistrikter og 
havpolitik, og de bør endvidere prioritere 
en tidlig udnyttelse af midler til miljø- og 
klimaforandringer og forstærke 
gennemførelsesorganernes kapacitet til at 
sørge for omkostningseffektive og 
bæredygtige investeringer med henblik på 
at sikre sig den passende fornødne støtte til 
investeringer inden for disse områder.
F.eks. anbefales systematisk anvendelse 
af prioriterede nationale aktionsplaner i 
henhold til habitatdirektivet om dyre- og 
planteliv for at skabe sammenhæng i 
Natura 2000-nettets finansieringsbehov.
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Or. fr

Ændringsforslag 54

Forslag til afgørelse
Bilag – punkt 79 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

79a. Generelt set bør der foreslås tiltag, 
som sikrer effektiv anvendelse af EU's 
midler til strukturforanstaltninger, især 
med hensyn til vand, transport, 
energieffektivitet og affald. F.eks. hvad 
angår infrastrukturer til kommunalt 
affald, er EU-tilskud hverken betinget af 
iværksættelse af ledsageforanstaltninger 
eller opnåelse af målene i EU's 
affaldspolitik, hvilket begrænser 
effektiviteten af EU-finansieringen1. 
_______________
1 Jf. Den Europæiske Revisionsrets 
henstillinger desangående i særberetning 
nr. 20/2012 "Hjælper 
strukturforanstaltningernes finansiering 
af projekter vedrørende infrastrukturer til 
håndtering af kommunalt affald effektivt 
medlemsstaterne med at opfylde EU’s 
affaldspolitiske mål?" (EUT C 28, 
30.1.2013, s. 2).

Or. fr

Begrundelse

Alt for mange EU-midler til miljøforanstaltninger er stadig underudnyttet eller udnyttes ikke 
optimalt.
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Ændringsforslag 55

Forslag til afgørelse
Bilag – punkt 82 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Ændringsforslag 56

Forslag til afgørelse
Bilag – punkt 82 – stk. 2 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) Udbredelse af betalinger for 
miljøtjenester, når de medfører 
begrænsninger eller ekstra investerings-
og forvaltningsomkostninger, herunder 
fremme af udformningen og indførelsen 
af betalingsordninger for miljøtjenester, 
således at økonomisk udvikling kan 
forenes med naturbevarelse.

Or. fr

Begrundelse

Les PSE sont des outils économiques incitatifs dont les expériences pilotes se multiplient. Les 
propriétaires ou gestionnaires sont payés par les usagers ou les bénéficaires pour la 
fourniture du service ou pour l'application d'une méthode de gestion spécifique assurant la 
réalisation du service environnemental désiré. Ils peuvent notamment financer le maintien et 
le rétablissement des services écosystémiques fournis par les forêts multifonctionnelles, qui 
entraînent pour les propriétaires privés et les communes des contraintes ainsi que des 
surcoûts d'investissement et de gestion.
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Ændringsforslag 57

Forslag til afgørelse
Bilag – punkt 88

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Begrundelse

Med hensyn til dyrelivet i byerne forsvinder visse arter, mens andre kan blive invasive. Det er 
derfor vigtigt at indføre en egentlig forvaltning af biodiversiteten i byområder.

Ændringsforslag 58

Forslag til afgørelse
Bilag – punkt 88 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

88a. Urbaniseringen får byboerne til at 
blive mere bevidste om miljøanliggender 
og om behovet for at genskabe 
forbindelsen med naturen i nær- og 
byområdet. Byerne bliver således et led i 
problematikken om bevarelse af 
biodiversiteten. Genindførelse af 
naturdimensionen i bymiljøet bl.a. 
gennem nye landskabsmæssige 
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indretninger af byrummet, beplantning af 
visse mure og tage og udvikling af grønne 
og blå infrastrukturer i byerne er 
initiativer, som går i den retning. De 
europæiske byers præstationer inden for 
biodiversitet skal vurderes og forbedres på 
grundlag af et biodiversitetsindeks, som er 
specifikt for bymiljø, på linje med det 
Singapore indeks, der blev forelagt på 
verdenskonferencen om biodiversitet i 
Nagoya (2010).

Or. fr

Begrundelse

Manglen på videnskabelige oplysninger om biodiversitet i bymiljø bremser udarbejdelsen af 
projekter til beskyttelse heraf. 

Ændringsforslag 59

Forslag til afgørelse
Bilag – punkt 90

Kommissionens forslag Ændringsforslag

90. EU bør fortsat fremme og eventuelt 
udvide eksisterende initiativer, der støtter 
innovation og bedste praksis for byer, 
netværk og udvekslinger mellem dem og 
tilskynder byerne til at vise deres 
førerstilling inden for bæredygtig 
byudvikling. EU-institutionerne og 
medlemsstaterne bør fremme og opmuntre 
til at udnytte de EU-midler, der er til 
rådighed under samhørighedspolitikken og 
andre fonde, til at støtte byerne i deres 
bestræbelser på at fremme en bæredygtig 
byudvikling, udbrede kendskabet hertil og 
opmuntre lokale aktører til at engagere sig.
Udvikling af og enighed om et sæt af 
bæredygtighedskriterier for byer ville 
tilvejebringe et fælles referencegrundlag 
for denne art initiativer og fremme en 
sammenhængende og integreret tilgang til 
bæredygtig byudvikling.

90. EU bør fortsat fremme og eventuelt 
udvide eksisterende initiativer, der støtter 
innovation og bedste praksis for byer, 
såsom økokvarterer, netværk og 
udvekslinger mellem dem1 og tilskynder 
byerne til at vise deres førerstilling inden 
for bæredygtig byudvikling. Indførelsen af 
det europæiske innovationspartnerskab 
om intelligente byer og samfund skal 
stimulere udviklingen af intelligente 
teknologier i bymiljø bl.a. ved 
sammenlægning af ressourcerne til 
forskning i energi-, transport- og ikt-
sektoren2 og ved at give byerne en central 
og strategisk rolle. Desuden bør EU-
institutionerne og medlemsstaterne fremme 
og opmuntre til at udnytte de EU-midler, 
der er til rådighed under 
samhørighedspolitikken og andre fonde, til 
at støtte byerne i deres bestræbelser på at 
fremme en bæredygtig byudvikling, 
udbrede kendskabet hertil og opmuntre 
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lokale aktører til at engagere sig. Udvikling 
af og enighed om et sæt af 
bæredygtighedskriterier og -indikatorer for 
byer understøttet af eksperter inden for 
byudvikling (byplanlæggere, arkitekter, 
entreprenører) ville tilvejebringe et fælles 
referencegrundlag for denne art initiativer 
og fremme en sammenhængende og 
integreret tilgang til bæredygtig 
byudvikling.

_______________
1 F.eks. borgmesteraftalen, som 
Kommissionen satte i gang efter 
vedtagelsen af klima- og energipakken i 
2008, men også andre internationale 
aftaler som Aalborgchartret (1994 og 
2004), Leipzigchartret (2007), 
Toledoerklæringen (2010) og 
Malagachartret (2011). 
2 C(2012)4701 af 10.7.2012.

Or. fr

Ændringsforslag 60

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr
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Ændringsforslag 61

Forslag til afgørelse
Bilag – punkt 91 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) Fastlæggelse og vedtagelse af et sæt
fælles kriterier og indikatorer til vurdering 
af byers miljøpræstationer, under 
hensyntagen til de økonomiske og 
samfundsmæssige konsekvenser og til 
byudviklingsmodellernes særlige 
historiske og geografiske kendetegn.

Or. fr

Ændringsforslag 62

Forslag til afgørelse
Bilag – punkt 91 – stk. 2 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) Bedre forvaltning af biodiversiteten i 
byerne og et oplysningsarbejde for at gøre 
borgerne bevidst om dyrs og planters 
plads i byrummet. 

Or. fr

Ændringsforslag 63

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ab) Støtte til sund og bæredygtig mobilitet 
i byerne ved at reducere udledningen af 
forurenende stoffer og støjemissioner. 
Udvikling og modernisering af kollektive 
bytrafiknet. Integration af elektrisk 
mobilitet i de lokale transportplaner og 
udarbejdelse af planer for elbiler inden 
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for rammerne af EU's bykommuner. 
Fremme af de forskellige alternative 
transportformer.

Or. fr

Ændringsforslag 64

Forslag til afgørelse
Bilag – punkt 91 – stk. 2 – litra a c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ac) Opnåelse af større energibesparelser 
med intelligente bygninger og anvendelse 
af ikt. Fremme af bæredygtig renovering 
og bæredygtigt byggeri. Udvikling og 
sammenkobling i europæiske netværk af 
videnskabelig og teknisk byggeekspertise 
på grundlag af en integreret tilgang til 
byggeri med hensyn til miljø- og 
energimæssige ydelser, sikkerhed, 
sundhed, tilpasning til brugernes behov, 
innovation og økonomisk 
konkurrenceevne.

Or. fr

Ændringsforslag 65

Forslag til afgørelse
Bilag – punkt 91 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) Sikring af, at byerne har oplysninger om 
og adgang til finansiering af 
foranstaltninger, som forbedrer byers 
bæredygtighed, og at de opnår 
finansiering på højde med deres behov.

Or. fr
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Ændringsforslag 66

Forslag til afgørelse
Bilag – punkt 92

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

92. Miljømæssig bæredygtighed er nøglen 
til at bekæmpe fattigdom, sikre 
livskvaliteten og økonomisk vækst. Ved 
Rio +20-topmødet gav verdens ledere 
fornyet tilsagn om deres engagement til 
bæredygtig udvikling og anerkendte dels 
inklusiv grøn økonomi som et vigtigt 
redskab til at opnå bæredygtig udvikling og 
dels den afgørende rolle, som sunde 
omgivelser spiller for fødevaresikkerheden 
og fattigdomsbekæmpelse. I lyset af 
befolkningstilvæksten i en stadig mere 
urbaniseret verden vil udfordringerne bl.a. 
kræve handling på områderne 
vandressourcer, have, bæredygtig 
forvaltning af landareal og økosystemer, 
ressourceeffektivitet (navnlig affald), 
bæredygtig energi og klimaforandringer, 
herunder også gennem udfasning af 
subsidier til fossile brændstoffer.
Problemer vil skulle løses gennem 
skræddersyede tilgange på lokalt eller 
nationalt plan eller på EU-niveau såvel 
som et aktivt engagement i internationale 
bestræbelser på at finde de løsninger, der er 
nødvendige for at sikre en bæredygtig 
global udvikling. Indsatsen bør deles 
ligeligt på internationalt plan. Dette 
program skal sende et stærkt politisk 
signal til resten af verden og bidrage til 
indførelsen af en international 
miljøforvaltning, som ikke blot 
indskrænker sig til finansiel solidaritet, og 
som sikrer, at tredjelandene engagerer sig 
på lige fod med EU. 

Or. fr
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Ændringsforslag 67

Forslag til afgørelse
Bilag – punkt 94

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Begrundelse

La lutte contre les problèmes qui se posent au niveau régional et mondial dans le domaine de 
l'environnement doit s'appuyer sur l'ensemble du territoire de l'Union, et en particulier sur les 
régions ultrapériphériques, mais également sur les Pays et Territoires d'Outre-mer associés à 
l'Union, dans la mesure où  ces territoires détiennent plus 70% de la biodiversité européenne.
Ces territoires peuvent servir d'exemple et de relais dans leur région pour la mise en œuvre 
des objectifs prioritaires énoncés dans le présent programme.  La participation des PTOM au 
présent programme se fait dans les conditions établies dans la Décision d'association outre-
mer.
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Ændringsforslag 68

Forslag til afgørelse
Bilag – punkt 95

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Ændringsforslag 69

Forslag til afgørelse
Bilag – punkt 98

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

98. EU bør også udnytte sin position som 
en af verdens største markeder for at 
fremme politikker og tilgange, som 
mindsker presset på det globale 
naturressourcegrundlag. Det kan gøres ved 
at ændre forbrugs- og 
produktionsmønstrene og også gennem at 
sikre, at handelspolitikker og politikker for 
det indre marked understøtter miljø- og 
klimamålene og ud fra ønsket om 
gensidighed skaber incitamenter for andre 
lande til at opgradere og håndhæve deres 
miljøregler og -standarder og bekæmpe 
miljødumping. For at garantere de 
europæiske mekanismers miljømæssige 
integritet, sikre loyal konkurrence og 
undgå CO2-lækager og udflytning af 
europæiske virksomheder bør 
overvejelserne om at oprette en CO2-
inkluderingsmekanisme videreføres under 
hensyntagen til WTO's regler. EU vil 
fortsætte med at fremme bæredygtig 
udvikling gennem forhandling og 
gennemførelse af specifikke bestemmelser 
i sine internationale handelsaftaler og bør 
også overveje andre politikmuligheder for 
at reducere konsekvenserne af EU's 
forbrug for miljøet og udnyttelsen af 
ressourcerne i lande uden for EU. Et 
eksempel på en sådan politikmulighed er 
partnerskaberne vedrørende 
retshåndhævelse, god forvaltningspraksis 
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og handel på skovbrugsområdet (FLEGT), 
der etablerer en ramme for at sikre, at det 
kun er lovligt fældet træ, der kommer på 
EU-markedet fra partnerlande. Generelt 
bør EU forsøge at forbedre aspekterne i 
forbindelse med udøvelse af rettidig omhu 
i alle forsyningskæder. 

Or. fr

Begrundelse

Konkurrenceforvridninger og fare for miljødumping forekommer mere og mere hyppigt til 
skade for virksomheder og arbejdstagere, som er etableret i EU og skal overholde strengere 
krav. CO2-inkluderingsmekanismen vil gøre det muligt at afbøde faren for, at CO2-emissioner 
overføres til tredjelande.

Ændringsforslag 70

Forslag til afgørelse
Bilag – punkt 100 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) Arbejde hen imod en mere effektiv FN-
struktur for bæredygtig udvikling ved at 
styrke De Forenede Nationers 
Miljøprogram (UNEP) med udgangspunkt 
i resultatet af Rio +20-topmødet og generel 
tilslutning fra samtlige FN-medlemsstater 
til UNEP's styrelsesråd gennem styrkelse 
af UNEP's finansielle ressourcer, 
kapacitet og regionale kontorer, samtidig 
med at der fortsat arbejdes for at få 
opgraderet UNEP's status til et FN-agentur, 
og støtte de igangværende bestræbelser på 
at øge synergien mellem multilaterale 
miljøaftaler.

Or. fr
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Ændringsforslag 71

Forslag til afgørelse
Bilag – punkt 100 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) Samarbejde med partnerlandene på en 
mere strategisk måde. Dette bør omfatte at 
fokusere samarbejdet: i) med strategiske 
partnere om at fremme bedste praksis i 
national miljøpolitik og -retsforskrifter og 
konvergens i multilaterale forhandlinger;
ii) med lande, der er omfattet af den 
europæiske naboskabspolitik, om en 
gradvis tilnærmelse til EU's centrale miljø-
og klimapolitik og -lovgivning og om at 
styrke samarbejdet og data- og 
kapacitetsdelingen for at finde løsninger 
på regionale miljø- og klimaproblemer; iii)
med udviklingslandene for at støtte deres 
bestræbelser på at beskytte miljøet, 
bekæmpe klimaforandringer og afbøde 
naturkatastrofer, og for at opfylde 
internationale miljøforpligtelser som et 
bidrag til fattigdomsbekæmpelse og 
bæredygtig udvikling; iv) på 
gennemførelse af den tiårige 
programmeringsramme vedrørende 
bæredygtige forbrugs- og 
produktionsmønstre vedtaget under Rio 
+20-topmødet. 

Or. fr

Ændringsforslag 72

Forslag til afgørelse
Bilag – punkt 100 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) Deltagelse i multilaterale miljøprocesser, 
herunder FN's klimakonvention, CBD og 
konventioner om kemikalier samt andre 
relevante fora såsom Organisationen for 

e) Deltagelse i multilaterale miljøprocesser, 
herunder FN's klimakonvention, CBD, de 
forskellige mellemstatslige traktater om 
bevarelse af vilde dyr og deres levesteder 
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International Civil Luftfart og Den 
Internationale Søfartsorganisation på en 
mere konsekvent, proaktiv og effektiv 
måde med henblik på at sikre, at 
forpligtelserne for 2020 er opfyldt på EU-
plan og globalt, og for at nå til enighed om 
den internationale indsats efter 2020.

verden over og konventioner om 
kemikalier samt andre relevante fora såsom 
Organisationen for International Civil 
Luftfart og Den Internationale 
Søfartsorganisation på en mere konsekvent, 
proaktiv og effektiv måde med henblik på 
at sikre, at forpligtelserne for 2020 er 
opfyldt på EU-plan og globalt, og for at nå 
til enighed om den internationale indsats 
efter 2020.

Or. fr

Ændringsforslag 73

Forslag til afgørelse
Bilag – punkt 100 – stk. 2 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) Indførelse af en handelsstrategi 
baseret på gensidighed med hensyn til 
miljøstandarder både på multilateralt plan 
(WTO) og på bilateralt plan inden for 
rammerne af frihandelsaftalerne med 
tredjelande under hensyntagen til deres 
udviklingsniveau. 

Or. fr

Ændringsforslag 74

Forslag til afgørelse
Bilag – punkt 100 – stk. 2 – litra g b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

gb) Sikring af aktiv deltagelse af borgere 
og civilsamfundsorganisationer, som 
ønsker at fremme bæredygtig udvikling 
globalt i overensstemmelse med Rio +20-
erklæringen1, og forbedring af 
miljøforvaltningen ved at støtte 
udbredelsen af regionale og nationale 
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initiativer.
_______________
1 I henhold til paragraf 88, litra h), i 
Rio +20-erklæringen.

Or. fr

Ændringsforslag 75

Forslag til afgørelse
Bilag – punkt 102

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

102. De indikatorer, der anvendes til at 
overvåge fremskridt med hensyn til 
opfyldelse af de prioriterede mål, omfatter 
dem, der anvendes af Miljøagenturet til at 
overvåge miljøets tilstand, og dem, der 
anvendes til at overvåge gennemførelsen af 
eksisterende miljø- og klimarelaterede mål 
og lovgivning, herunder klima- og 
energimålene, biodiversitetsmålene og 
milepælene for ressourceeffektivitet. For 
så vidt angår affaldsproduktion og -
håndtering, skal der gøres fremskridt 
inden for viden og dataharmonisering 
under de eksisterende EU-bestemmelser 
om statistik. Yderligere indikatorer til 
måling af de overordnede fremskridt hen 
imod ressourceeffektivitet i økonomien og 
samfundet i Europa og dens bidrag til 
velstand og trivsel udvikles i samråd med 
interesseparterne inden for rammerne af 
køreplanen for et ressourceeffektivt Europa
og inden for de fælles rammer for 
gennemførelse af biodiversitetsstrategien 
for 2020.

Or. fr
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BEGRUNDELSE

Det forrige EU-miljøhandlingsprogram udløb i udgangen af juli 2012. Det er derfor på høje 
tid at nå til enighed om den ny overordnede ramme frem til 2020 og foreslå en ambitiøs og 
realistisk vision for 2050 i tråd med den dynamik, der blev sat i gang under Rio +20-
topmødet. 

Selve programmets titel "Et godt liv i en ressourcebegrænset verden" henviser til en filosofisk 
overvejelse om menneskets forhold til naturen og om nødvendigheden af – med udgangspunkt 
i begrebet bæredygtig udvikling – at forene økonomisk aktivitet med miljøbeskyttelse. Det er 
altså et spørgsmål om at overvinde blind livsudfoldelse og i stedet vælge en ansvarsbevidst 
etik, som sammenfattes i ordsproget: "Vi arver ikke jorden fra vores forfædre, vi låner den af 
vores børn".  

Det stod alt sammen allerede i det internationale charter om naturen fra 1982, men det må 
konstateres, at udfordringerne stadig her 30 år efter er enorme med hensyn til belastning af 
naturressourcerne, forringelse af økosystemerne, energiforbrug, forurening, affald, 
sundhedsrisici og klimaforandringer. Samtidig melder det store spørgsmål sig om at bevare 
eller forbedre menneskers levestandard i Europa og globalt. Så hvordan kan vi både være 
klodens vogtere og skabe velstand? 

I disse tider med økonomisk krise og spareplaner kan det virke dristigt at betone miljøpolitik, 
da den måske synes at have lavere prioritet eller være en hæmsko og et handicap for 
økonomisk vækst og beskæftigelsen. Men i stedet for denne både kortsigtede og splittende 
vision forekommer det mere hensigtsmæssigt at kombinere miljøbudskabet med økonomiske 
og erhvervsmæssige hensyn på en effektiv måde og samle alle aktører i en innovativ, 
fremskridtsbærende tilgang. 

Indsatsen for miljøet – ligesom passivitet på dette område i øvrigt – medfører meget 
betydelige omkostninger, men også fordele, som hverken offentlige finanser eller private 
investeringer kan lukke øjnene for i den nuværende situation. Derfor bør miljøhensyn ikke 
længere være en justeringsvariabel, men integreres meget tidligt i de forskellige 
sektorpolitikker. 

Det syvende miljøhandlingsprogram kan ved at foreslå en helhedsplan tjene som EU's 
miljøprogramerklæring over for borgerne og omverdenen, men også som grundlæggende akt 
for en New Deal i EU's miljøpolitik frem til 2020 og vektor for en mere grøn vækst og 
jobskabelse.  

Grøn vækst, sådan som den blev fremhævet i OECD's erklæring fra 2009, kan hverken den 
ene eller den anden politiske tendens påberåbe sig ejerskabet til, for den kan have bred 
tilslutning. Den bygger på en økonomi, der bruger energi og råstoffer i mindre grad eller på en 
bedre måde, som producerer og forbruger intelligent og undgår spild, og som har kontrol med 
udledninger og affald og samtidig mindsker belastningen af miljøet. Den er ikke ensbetydende 
med negativ vækst, men satser tværtimod på effektiv udnyttelse af ressourcerne, innovation 
og virksomhedernes konkurrenceevne. 
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For at nå frem til denne grønne vækst kræver det syvende miljøhandlingsprogram en stor 
indsats. Denne indsats skal finde forståelse. Imidlertid giver den løbende ændring og 
komplekse udbygning af EU's miljølovning og de indviklede eller tilmed overlappende 
standarder anledning til juridisk ustabilitet, forståelsesvanskeligheder og bekymring for 
virksomheder, forvaltninger på alle niveauer og borgere. Det medfører ligeledes væsentlige 
forskelle på gennemførelsen i og mellem medlemsstaterne, langsommelig administration og 
konflikter i fortolkning og retspraksis. Dertil kommer sommetider manglende politisk vilje, 
efter tilsagnet er givet på europæisk og internationalt plan. 

Således var det i 2011 på miljøområdet, der blev konstateret flest overtrædelser af EU-
lovgivningen, nemlig 299 tilfælde svarende til 17 % af samtlige overtrædelser, og der blev 
indledt 114 nye traktatbrudsprocedurer. Disse overtrædelser har store økonomiske og 
menneskelige omkostninger.

For at opnå større accept og bedre anvendelse bør EU's miljølovgivning følgelig bygge på et 
solidt videnskabeligt evidensgrundlag og styre mod mere sammenhængende bestemmelser og 
mere forenkling, samtidig med at principperne om intelligent regulering overholdes på 
grundlag af konsekvensanalyser, evaluering af eksisterende politikker (kvalitetskontrol) og 
undersøgelser af indvirkningen på konkurrenceevnen. 

Kontrollen med gennemførelsen af denne lovgivning bør forstærkes konsekvent i hele EU 
gennem styrkelse af de nationale miljøinspektionsordninger, større inddragelse af lokale og 
regionale myndigheder og, såfremt det er påkrævet, tildeling af fællesskabsstøtte. Ligeledes 
bør anvendelsen og effektiviteten af EU's miljøfinansieringer forbedres, så der opnås 
håndgribelige resultater i praksis. 

Desuden fortjener formidlingen af EU's miljøpolitik større opmærksomhed. Det er nødvendigt 
med en mere pædagogisk tilgang for at gøre EU's valg på miljøområdet mere gennemsigtige 
og forudsigelige for forvaltningerne på alle niveauer, for iværksættere og investorer og for 
borgerne. Derved vil gennemførelsen af EU's miljølovgivning også blive forbedret. Det vil 
samtidig forstærke ejerskabsfølelsen, således at europæerne vil være stolte af at beskytte 
naturkapitalen og forbedre miljøets tilstand på deres kontinent og i verden i det hele taget. 
Ydermere skal det syvende miljøhandlingsprogram også sende et stærkt politisk signal fra EU 
til resten af verden og bidrage til indførelsen af en international miljøforvaltning, som ikke 
blot indskrænker sig til finansiel solidaritet. EU skal få tredjelandene til at engagere sig på 
lige fod med EU i miljø- og klimaanliggender. 

EU kan ikke være alene om at gøre en global indsats, men må kunne regne med støtte fra 
solide partnere. EU's miljødiplomati bør altså undgå den fare, der ligger i naiv håndtering af 
handelsspørgsmål, og samtidig overholde WTO's principper. Det er derfor op til EU at 
fastlægge betingelserne for adgang til det europæiske marked, som kun bør åbnes, hvis 
tredjelandene beskytter miljøet og formindsker deres drivhusgasudledninger, og hvis de 
europæiske virksomheder ikke skades af illoyal konkurrence. EU bør følgelig øge 
bestræbelserne på at bekæmpe miljødumping og CO2-lækager. At lade sig nøje med ensidige 
forpligtelser vil ikke blive opfattet som retfærdigt af europæiske iværksættere og vil virke 
hæmmende på deres aktiviteter inden for EU. 

Endelig er miljøhensyn et spørgsmål om ansvarlighed både for EU og for tredjelande, men 
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også og især for den enkelte. Det syvende miljøhandlingsprogram bør sætte EU-borgeren i 
centrum af problemstillingen. Bevidstgørelse, oplysning og uddannelse af borgerne, større 
inddragelse af borgerne til daglig, fremme af borgertiltag, men også af borgernes klageadgang 
i miljøsager er de mål, som det nye EU-program også bør forfølge. Er der nogen bedre 
lejlighed end Borgernes Europaår i 2013 til at udbrede et miljøbevidst borgersind i Unionen? 


