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Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

Parlamentets ändringsförslag till ett förslag till akt ska markeras med 
fetkursiv stil. Kursiv stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar 
på eventuella problem i förslaget till akt. Med kursiv stil markeras ord eller 
textavsnitt som det finns skäl att korrigera innan texten färdigställs 
(exempelvis om det i en språkversion förekommer uppenbara fel eller saknas 
ord eller textavsnitt). De berörda avdelningarna tar sedan ställning till dessa 
korrigeringsförslag.

Texten i hänvisningen ovanför ett ändringsförslag till en befintlig akt, som 
förslaget till akt är avsett att ändra, innehåller en tredje och en fjärde rad. Den 
tredje raden anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i 
denna som ändringsförslaget avser. Om parlamentet önskar återge delar av en 
bestämmelse i en befintlig akt, vilka inte har ändrats i förslaget till akt, ska 
dessa markeras med fet stil. Eventuella strykningar i sådana delar ska 
markeras enligt följande: [...].
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ett allmänt 
miljöhandlingsprogram för unionen till 2020: ”Att leva gott inom planetens gränser”
(COM(2012)0710 – C7-0392/2012 – 2012/0337(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2012)0710),

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 192.3 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet 
(C7-0392/2012),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 
…1

– med beaktande av yttrandet från Regionkommittén av den…2

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
och yttrandet från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling (A7-0000/2013).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 
kommissionen och de nationella parlamenten.

                                               
1 EUT C …
2 EUT C …
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Ändringsförslag 1

Förslag till beslut
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) I Europaparlamentets resolution av 
den 20 april 2012 om översynen av det 
sjätte miljöhandlingsprogrammet och 
fastställandet av prioriteringar för det 
sjunde miljöhandlingsprogrammet – En 
bättre miljö för ett bättre liv identifierades 
tre prioriteringar som det nya programmet 
bör bygga på: genomförande och 
förstärkning, integration och den 
internationella dimensionen.

Or. fr

Ändringsförslag 2

Förslag till beslut
Skäl 5b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5b) I miljöbyråns rapport ”The European 
Environment – State and Outlook 2010” 
(SOER 2010) konstateras det att 
betydande miljöutmaningar kvarstår och 
att dessa skulle kunna få allvarliga 
konsekvenser om det inte vidtas några 
åtgärder.

Or. fr

Ändringsförslag 3

Förslag till beslut
Skäl 7
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Det är nödvändigt att fastställa 
prioriterade mål för unionen till 2020, med 
siktet inställt på en långsiktig vision för 
2050. Det nya programmet bör bygga på de 
politiska initiativen i 
Europa 2020-strategin, däribland EU:s 
energi- och klimatpaket, färdplanen för ett 
konkurrenskraftigt utsläppssnålt samhälle 
2050, EU:s strategi för biologisk mångfald 
fram till 2020, färdplanen för ett 
resurseffektivt Europa och 
flaggskeppsinitiativet Innovationsunionen.

(7) Det är nödvändigt att fastställa 
prioriterade mål för unionen till 2020, med 
siktet inställt på en tydlig långsiktig vision 
för 2050 i syfte att tillhandahålla en stabil 
ram som främjar investeringar och 
tillväxt. Det nya programmet bör bygga på 
de politiska initiativen i 
Europa 2020-strategin, däribland EU:s 
energi- och klimatpaket, färdplanen för ett 
konkurrenskraftigt utsläppssnålt samhälle 
2050, EU:s strategi för biologisk mångfald 
fram till 2020, färdplanen för ett 
resurseffektivt Europa och 
flaggskeppsinitiativet Innovationsunionen.

Or. fr

Ändringsförslag 4

Förslag till beslut
Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) Unionen har fastställt målet att 
stoppa minskningen av världens 
skogstäcke senast 2030 och att minska 
den totala tropiska avskogningen med 
minst 50 procent senast 2020 i 
förhållande till nivåerna 20081.
_______________
1 Rådets (miljö) 2912:e möte, den 
4 december 2008.

Or. fr

Ändringsförslag 5

Förslag till beslut
Skäl 21
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Förlust av biologisk mångfald och 
förstöring av ekosystem i unionen har stora 
effekter på miljön och är dyra för samhället 
som helhet, särskilt för ekonomiska aktörer 
i sektorer som är direkt beroende av 
ekosystemtjänster.

(21) Förlust av biologisk mångfald och 
förstöring av ekosystem i unionen har stora 
effekter på miljön och människors 
välbefinnande och är dyra för samhället 
som helhet, särskilt för ekonomiska aktörer 
i sektorer som är direkt beroende av 
ekosystemtjänster. Hoten mot biologisk 
mångfald utmanar också EU:s ansvar för 
de yttersta randområdena och de 
utomeuropeiska länder och territorier 
som utgör problemområden med biologisk 
mångfald1 samt för resten av världen när 
det gäller den europeiska miljöpåverkan 
utanför EU:s gränser.
_______________
1 Problemområden (”hot spots”) utgörs av 
geografiska zoner där den biologiska 
mångfalden hotas. I de yttersta 
randområdena och i utomeuropeiska 
länder och territorier inryms 70 procent 
av den europeiska biologiska mångfalden 
och lever fler endemiska arter än på hela 
den europeiska kontinenten.

Or. fr

Ändringsförslag 6

Förslag till beslut
Artikel 2 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Att skydda, bevara och stärka unionens 
naturkapital.

(a) Att skydda, bevara, stärka och ta 
tillvara unionens naturkapital.

Or. fr

Motivering

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 
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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." Amendement horizontal pour tout le texte

Ändringsförslag 7

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Unionen och dess medlemsstater 
ansvarar för att se till att de prioriterade 
målen i programmet genomförs. De ska 
bedriva en sammanhållen politik för att ta 
itu med de identifierade utmaningarna.
Åtgärder ska vidtas med beaktande av 
subsidiaritetsprincipen och på den nivå 
som är bäst lämpad för att nå de 
prioriterade mål och tillhörande resultat 
som anges i programmet.

1. Unionen och dess medlemsstater 
ansvarar för att se till att de prioriterade 
målen i programmet genomförs. De ska 
bedriva en sammanhållen politik för att ta 
itu med de identifierade utmaningarna.
Åtgärder ska vidtas med beaktande av 
tilldelnings-, subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna och på den 
nivå som är bäst lämpad för att nå de 
prioriterade mål och tillhörande resultat 
som anges i programmet.

Or. fr

Ändringsförslag 8

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Priserna på nödvändiga råvaror, metaller 
och energi tvingas upp genom de 
nuvarande slösaktiga systemen för 
produktion och konsumtion i 
världsekonomin, i kombination med en 
växande global efterfrågan på varor och 
tjänster och utarmningen av resurser, 
vilket skapar mer föroreningar och avfall, 
ökar utsläppen av växthusgaser och driver 
på markförstöring, avskogning och förlust 

7. Priserna på nödvändiga råvaror, metaller 
och energi tvingas upp genom de 
nuvarande slösaktiga systemen för 
produktion och konsumtion i 
världsekonomin, i kombination med en 
växande global efterfrågan på varor och 
tjänster, avsaknaden av en hållbar 
förvaltning av resurserna på världsnivå
och utarmningen av vissa av dem, vilket 
skapar mer föroreningar och avfall, ökar 
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av biologisk mångfald. Nära två tredjedelar 
av världens ekosystem håller på att 
försämras och det finns uppgifter som 
tyder på att planetens gränser för förlust av 
biologisk mångfald, klimatförändringar 
och kvävets kretslopp redan har 
överskridits. År 2030 väntas ett globalt 
vattenunderskott på 40 % om inte 
betydande framsteg görs för att förbättra 
resurseffektiviteten. Det finns också en risk 
för att klimatförändringarna ytterligare 
kommer att förvärra problemen, med höga 
kostnader som följd. År 2011 uppgick 
kostnaderna i världen för katastrofer som 
delvis berodde på klimatförändringar till 
över 300 miljarder euro. OECD har varnat 
för att fortsatt förstöring och utarmning av 
naturkapitalet riskerar att leda till 
oåterkalleliga förändringar, som kan hota 
två sekler av ökad levnadsstandard och 
medföra stora kostnader.

utsläppen av växthusgaser och driver på 
markförstöring, avskogning och förlust av 
biologisk mångfald. Nära två tredjedelar av 
världens ekosystem håller på att försämras 
och det finns uppgifter som tyder på att 
planetens gränser för förlust av biologisk 
mångfald, klimatförändringar och kvävets 
kretslopp redan har överskridits. År 2030 
väntas ett globalt vattenunderskott på 40 % 
om inte betydande framsteg görs för att 
förbättra resurseffektiviteten. Det finns 
också en risk för att klimatförändringarna 
ytterligare kommer att förvärra problemen, 
med höga kostnader som följd. År 2011 
uppgick kostnaderna i världen för 
katastrofer som delvis berodde på 
klimatförändringar till över 300 miljarder 
euro. OECD har varnat för att fortsatt 
förstöring och utarmning av naturkapitalet 
riskerar att leda till oåterkalleliga 
förändringar, som kan hota två sekler av 
ökad levnadsstandard och medföra stora 
kostnader.

Or. fr

Ändringsförslag 9

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

11. Denna omvandling förutsätter att 
miljöfrågorna integreras helt i andra 
politikområden, som energi, transporter, 
jordbruk, fiske, ekonomi och industri, 
forskning och innovation, sysselsättning 
och socialpolitik, för att få ett 
sammanhängande synsätt. Åtgärder inom 
EU bör också kompletteras med utökade 
globala åtgärder och samarbete med 
grannländer för att ta itu med gemensamma 
utmaningar.

11. Denna omvandling förutsätter att 
miljöfrågorna integreras helt i andra 
politikområden, som energi, transporter, 
jordbruk, fiske, internationell handel, 
ekonomi och industri, forskning och 
innovation, sysselsättning, socialpolitik 
och utbildning, för att få ett 
sammanhängande synsätt. Åtgärder inom 
EU bör också kompletteras med utökade 
globala åtgärder och samarbete med 
grannländer för att ta itu med gemensamma 
utmaningar.
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Or. fr

Ändringsförslag 10

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

18. Trots att det redan har gjorts stora 
ansträngningar verkar det som om kravet i 
ramdirektivet för vatten att uppnå ”god 
ekologisk status” till 2015 endast kommer 
att uppfyllas för omkring 53 % av EU:s 
ytvatten. Det finns också risk för att målet 
i ramdirektivet om en marin strategi att 
uppnå ”god miljöstatus” till 2020 inte kan 
klaras, bland annat på grund av fortsatt
överfiske och marint avfall i Europas hav.
EU:s politik mot luftföroreningar och 
industriutsläpp har visserligen bidragit till 
att minska många typer av föroreningar, 
men ekosystemen lider fortsatt av alltför 
stor kvävedeposition och ozonförorening i 
kombination med utsläpp från transporter, 
intensivt jordbruk och kraftproduktion.

18. Trots att det redan har gjorts stora 
ansträngningar verkar det som om målet i 
ramdirektivet för vatten att uppnå ”god 
ekologisk status” till 2015 endast kommer 
att uppfyllas för omkring 53 % av EU:s 
ytvatten. Målet i ramdirektivet om en 
marin strategi att uppnå ”god miljöstatus” 
till 2020 utsätts fortfarande för allvarliga 
påverkningar, bland annat på grund av 
fortsatta antropogena hot såsom
överfiske, föroreningar (inklusive 
förorening från undervattensbuller) och 
marint avfall i haven, i kombination med 
den globala uppvärmningen (försurning 
av haven). EU:s politik mot 
luftföroreningar och industriutsläpp har 
visserligen bidragit till att minska många 
typer av föroreningar, men ekosystemen 
lider fortsatt av alltför stor kvävedeposition 
och ozonförorening i kombination med 
utsläpp från transporter, intensivt jordbruk 
och kraftproduktion.

Or. fr

Ändringsförslag 11

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 18a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

18a. När det gäller jordbrukssektorn är 
potentialen för att minska utsläppen av 
växthusgaser mycket hög och betydligt 
underutnyttjad. För att förändra 
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jordbruksmetoderna och minska sektorns 
klimatpåverkan krävs en fas för att 
informera och öka medvetenheten samt 
ekonomiska åtgärder för förändring.
Verktygen finns men deras tillämpning 
ställs inför svårigheter när det gäller 
information och metodologi, och dessa 
måste lösas.

Or. fr

Ändringsförslag 12

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 18b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

18b. Sektorn för markanvändning, 
förändrad markanvändning och 
skogsbruk (LULUCF), som i synnerhet 
omfattar verksamheter för förvaltning av 
jordbruksmark, har dessutom den 
egenarten att den genom sin 
lagringskapacitet är den enda 
kolsänkesektorn. Antagandet av en 
harmoniserad rättslig ram på EU-nivå i 
vilken det för denna sektor fastställs 
redovisningsregler som överensstämmer 
med de beslut som antogs i detta avseende 
genom FN:s ramkonvention om 
klimatförändringar (UNFCCC) utgör ett 
första steg mot att införliva den i EU:s 
åtaganden i kampen mot 
klimatförändringar.

Or. fr

Ändringsförslag 13

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 18c (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

18c. Med en grönare gemensam 
jordbrukspolitik är det möjligt att öka 
jordbruksmarkernas lagringskapacitet 
och mer allmänt att uppnå sådana 
miljömål som att bevara den biologiska 
mångfalden och förbättra vatten- och 
markkvaliteten.

Or. fr

Ändringsförslag 14

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

19. Att skydda, bevara och stärka EU:s 
naturkapital förutsätter därför också att 
problemen åtgärdas vid källan, bland annat 
genom att målen för naturkapitalet bättre 
integreras i andra politikområden, och 
genom att man ser till att politikområdena 
hänger ihop och ger fördelar som stöder 
varandra. Miljökomponenterna i 
kommissionens reformförslag, särskilt i 
fråga om jordbruks-, fiskeri- och 
sammanhållningspolitiken, med stöd av 
miljöanpassningsförslagen för EU:s budget 
enligt den fleråriga budgetramen för 2014–
2020 är utformade för att stödja dessa mål.
Akvatiska ekosystem i landsbygd bör till 
exempel få nytta av att jordbruksstöden 
kopplas till överensstämmelse med 
relevanta krav i ramdirektivet för vatten 
på det sätt som anges i kommissionens 
förslag till reformen av den gemensamma 
jordbrukspolitiken. En miljöanpassning av 
den gemensamma jordbrukspolitiken 
främjar också miljövänliga 
jordbruksmetoder som diversifiering av 
grödor, skydd av permanent gräsmark, och 
inrättande och skötsel av ekologiskt 

19. Att skydda, bevara, stärka och ta 
tillvara EU:s naturkapital förutsätter därför 
också att problemen åtgärdas vid källan, 
bland annat genom att målen för 
naturkapitalet bättre integreras i andra 
politikområden, och genom att man ser till 
att politikområdena hänger ihop och ger 
fördelar som stöder varandra.
Miljökomponenterna i kommissionens 
reformförslag, särskilt i fråga om 
jordbruks-, fiskeri- och 
sammanhållningspolitiken, med stöd av 
miljöanpassningsförslagen för EU:s budget 
enligt den fleråriga budgetramen för 2014–
2020 är utformade för att stödja dessa mål.
En miljöanpassning av den gemensamma 
jordbrukspolitiken främjar också 
miljövänliga jordbruksmetoder som 
diversifiering av grödor, skydd av 
permanent gräs- och betesmark, 
trädjordbruk, och inrättande och skötsel av 
ekologiskt värdefulla jordbruks- och 
skogsområden.
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värdefulla jordbruks- och skogsområden.

Or. fr

Motivering

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

Ändringsförslag 15

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

20. Den marina sektorn erbjuder 
ekonomiska möjligheter inom fiske, 
sjöfart, vattenbruk och råvaruutvinning, 
men man måste se till att havsmiljön 
nyttjas på ett sätt som är förenligt med 
bevarande och hållbar förvaltning av 
marina och kustnära ekosystem.

20. När det gäller den marina sektorn har 
EU ett mycket stort ansvar i synnerhet 
genom sina utomeuropeiska länder och 
territorier som utgör det främsta 
havsområdet i världen. Den marina 
sektorn erbjuder ekonomiska möjligheter 
inom fiske, sjöfart, vattenbruk och 
råvaruutvinning, men man måste se till att 
havsmiljön nyttjas på ett sätt som är 
förenligt med bevarande och hållbar 
förvaltning av marina och kustnära 
ekosystem. Det förekommer också en 
kronisk fördröjning i skyddet av 
havsmiljön, eftersom det ekologiska 
Natura 2000-nätverket i haven som skulle 
avslutas 20121 fortfarande inte är 
sammanhängande ekologiskt eller 
operativt. Medlemsstaternas 
ansträngningar för att utöka 
Natura 2000-nätverket i haven enligt
befintlig vetenskaplig kunskap och för att 
genomföra program för att förvärva 
vetenskapliga kunskaper om haven i syfte 
att slutföra nätet är konsekventa men 
måste fortsätta. Förvaltningen av 
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skyddade havsområden måste bli mer 
effektiv, i synnerhet i Medelhavet.
_______________
1 COM(2006)0216 av den 22 maj 2006.

Or. fr

Ändringsförslag 16

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

23. För att minska de största mänskliga 
belastningarna på mark, jord och andra 
ekosystem i Europa kommer det att vidtas 
åtgärder för att garantera att tillräcklig 
hänsyn tas till miljön samt till sociala och 
ekonomiska effekter i besluten om 
markanvändning på alla relevanta nivåer. I 
rapporten från Rio+20 efterlystes en värld 
utan nettoförstöring av mark. EU och 
medlemsstaterna bör reflektera över hur ett 
sådant åtagande bäst drivs igenom inom 
deras respektive kompetensområden och 
hur frågor om markkvalitet ska hanteras 
inom ramen för bindande lagstiftning.
Det kommer också att fastslås mål för 
hållbar markanvändning och jordar.

23. För att minska de största mänskliga 
belastningarna på mark, jord och andra 
ekosystem i Europa kommer det att vidtas 
åtgärder för att garantera att tillräcklig 
hänsyn tas till miljön samt till sociala och 
ekonomiska effekter i besluten om 
markanvändning på alla relevanta nivåer. I 
rapporten från Rio+20 efterlystes en värld 
utan nettoförstöring av mark. EU och 
medlemsstaterna bör omgående reflektera 
över hur ett sådant åtagande bäst drivs 
igenom inom deras respektive 
kompetensområden. I enlighet med 
subsidiaritetsprincipen och med hänsyn 
till de olika alternativ som för närvarande 
används på nationell nivå för att skydda 
jordar, uppmanas medlemsstaterna att, 
inom den ram som fastställs i den 
temainriktade strategin för markskydd, 
fastställa målinriktade nationella 
strategier för markskydd och metoder för 
riskbedömning i syfte att identifiera 
prioriterade förorenade områden.
Spridning av kunskap och erfarenheter 
mellan medlemsstaterna bör också 
uppmuntras. Det kommer också att 
fastslås mål för hållbar markanvändning 
och jordar.

Or. fr
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Ändringsförslag 17

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 26 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 18

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(a) Förlusten av biologisk mångfald och 
förstöringen av ekosystemtjänsterna har 
stoppats och ekosystemen och deras 
tjänster bevaras, stärks och återställs i 
möjligaste mån.

Or. fr

Ändringsförslag 19

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(g) Skogar och de tjänster de ger är 
skyddade och hållbart förvaltade, och 
deras motståndskraft mot 
klimatförändringar, bränder, stormar och 
angrepp av skadedjur är förbättrad.

Or. fr
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Ändringsförslag 20

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 26 – stycke 1 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ga) EU:s medborgare verkar för att 
skydda, bevara, förbättra och ta tillvara 
naturkapitalet.

Or. fr

Ändringsförslag 21

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 22

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

strategiskt tillvägagångssätt för att skydda 
och stärka skog i förening med kraven på 
hållbarhet och konkurrens i det 
europeiska skogsbruket.

Or. fr

Ändringsförslag 23

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 26 – stycke 2 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ga) Förbättrad kommunikation från EU 
till medborgarna om unionens 
miljöpolitik, förbättrad 
miljöskyddsundervisning inom 
medlemsstaternas utbildningssystem och 
stöd till medborgarinsatser.

Or. fr

Ändringsförslag 24

Förslag till beslut
Bilaga – punkt -27 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-27. Europa 2020-strategin syftar till att 
främja en hållbar tillväxt som prioriterar 
en koldioxidsnål, mer resurseffektiv och 
mer konkurrenskraftig ekonomi genom 
två flaggskeppsinitiativ som förenar 
miljöambitioner och industripolitiska mål:
”Ett resurseffektivt Europa” och 
”Industripolitik för en globaliserad tid”1.
_______________
1 COM(2010)0614 av den 
28 oktober 2010.

Or. fr
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Ändringsförslag 25

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 26

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 27a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

27a. Flaggskeppsinitiativet 
”Industripolitik för en globaliserad tid” 
ska i sin tur utveckla en industripolitik 
som stöder företag, särskilt små och 
medelstora företag, så att de klarar 
övergången till en koldioxidsnål ekonomi 
och får starkare konkurrenskraft. I detta 
syfte måste EU stimulera innovation och 
industriell utveckling genom en smart 
miljölagstiftning1 som grundas på 
konsekvensbedömningar, utvärderingar 
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av aktuell politik (”hälsokontroller”) och 
analyser av konsekvenserna för 
konkurrensen2.
_______________
1 COM(2012)0746 av den 
12 december 2012 ”EU-lagstiftningens 
ändamålsenlighet”.
2 SEC(2012)0091 av den 27 januari 2012 
”Operational guidance for assessing 
impacts on sectoral competitiveness 
within the Commission Impact 
Assessment system”.

Or. fr

Ändringsförslag 27

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 28

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 29a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

29a. För att uppnå detta mål måste EU 
skapa och värna om nödvändiga 
förutsättningar för miljöindustriernas 
utveckling, i synnerhet genom att 
säkerställa en hållbar försörjning av 
råvaror1.
_______________
1 COM(2011)0025 av den 2 februari 2011 
”Råvaror och marknader för 
basprodukter: att möta utmaningarna”.

Or. fr

Ändringsförslag 29

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 29b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

29b. ”Partnerskap för en starkare 
europeisk industri” kommer dessutom att 
påskynda investeringar och innovationer 
på sex pionjärmarknader som är kopplade 
till grön ekonomi: avancerad 
tillverkningsteknik och ren produktion, 
viktig möjliggörande teknik, biobaserade 
produkter, hållbart byggande och 
hållbara råvaror, rena fordon och fartyg 
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samt smarta elnät1.
_______________
1 COM(2012)0582 av den 10 oktober 2012 
”En starkare europeisk industri för 
tillväxt och ekonomisk återhämtning –
Uppdatering av meddelandet om 
industripolitiken”.

Or. fr

Ändringsförslag 30

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 29c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

29c. Med en ny politisk ram för europeisk 
turism kan dessutom en hållbar turism 
utvecklas och öka sektorns 
konkurrenskraft och tillväxtpotential1.
_______________
1 COM(2010)0352 av den 30 juni 2010 
”Europa, världens främsta resmål – en ny 
politisk ram för europeisk turism”

Or. fr

Ändringsförslag 31

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

30. Det är nödvändigt att EU:s energi- och 
klimatpaket genomförs fullt ut för att nå de 
milstolpar som satts upp för 2020 och för 
att skapa ett konkurrenskraftigt, 
utsläppssnålt samhälle till 2050. EU är 
visserligen på god väg att minska sina 
utsläpp av växthusgaser med 20 % under 
1990 års nivåer till 2020, men för att nå 

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

energieffektivitetsmålet på 20 % kommer 
att det krävas att effektiviseringen går i 
betydligt snabbare takt. Det nya 
energieffektivitetsdirektivet väntas ge ett 
viktigt bidrag i detta avseende. Detta är 
också viktigt mot bakgrund av att 
efterfrågan på energi fortsätter att öka.
Energieffektiviteten måste också åtföljas 
av en effektiv resursanvändning. Det är 
särskilt viktigt att beakta de pågående 
bebatterna om konflikten mellan 
användningen av mark till livsmedel och 
till biobränsle. Det är dessutom viktigt att 
se till att virkesresurserna, inklusive 
biomassa för energiändamål, förvaltas på 
ett hållbart sätt och används så effektivt 
som möjligt, samtidigt som hänsyn tas till 
denna resurs egenskaper och den 
ekonomiska utvecklingen inom de olika 
användningsområdena.

Or. fr

Ändringsförslag 32

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

33. Det kommer också att vidtas åtgärder 
för att förbättra miljöegenskaperna 
ytterligare hos varor och tjänster på 
EU-marknaden under hela deras livscykel, 
genom åtgärder för att öka tillgången 
miljömässigt hållbara produkter och 
stimulera en kraftigt ökad 
konsumentefterfrågan på dessa produkter.
Detta ska uppnås genom en avvägd 
blandning av stimulansåtgärder för 
konsumenter och företag, 
marknadsbaserade styrmedel och regler för 
att minska miljöeffekterna från deras 
verksamhet och produkter. I detta 
sammanhang måste en gynnsam ram 
inrättas på europeisk och nationell nivå 
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energideklaration kommer att ses över i 
syfte att förbättra produkters 
miljöprestanda och resurseffektivitet under 
hela livscykeln och därigenom säkerställa 
en mer sammanhållen ram för hållbar 
produktion och konsumtion inom EU.

för att små och medelstora företag, som 
utgör majoriteten av företagen i EU, ska 
kunna förbättra sina miljöinsatser1.
Denna ram bör innehålla 
upplysningskampanjer och program för 
tekniskt och ekonomiskt stöd särskilt 
avsedda för små och medelstora företag.
Befintlig produktlagstiftning som 
direktiven om ekodesign och 
energideklaration kommer att ses över i 
syfte att uppnå en enklare, enhetlig och 
komplett miljömärkning, optimera 
förpackningarna, förbättra produkters 
miljöprestanda och resurseffektivitet under 
hela livscykeln och därigenom säkerställa 
en mer sammanhållen ram för hållbar 
produktion och konsumtion inom EU och 
öka företagens och medborgarnas ansvar.
En europeisk harmoniserad metod måste
utarbetas för att beräkna produkternas 
miljöpåverkan.
_______________
1 I enlighet med princip IX ”Göra det 
möjligt för små och medelstora företag att 
omvandla miljöproblem till 
affärsmöjligheter” i Small Business Act 
för Europa, COM(2008)0394 av den 
19 juni 2008.

Or. fr

Ändringsförslag 33

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 35

Kommissionens förslag Ändringsförslag

35. I syfte att upprätta en handlingsram för 
att förbättra andra 
resurseffektivitetsaspekter än 
växthusgasutsläpp och energi, kommer det 
att fastställas mål för att minska 
konsumtionens totala miljöpåverkan, 
särskilt inom livsmedels-, bostads- och 

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

transportsektorerna. Sammantaget svarar 
de för nära 80 % av konsumtionens 
miljöpåverkan. I rapporten från Rio+20 
erkändes att det fanns ett behov av att 
kraftigt minska svinn och slöseri efter 
skörd och under hela leveranskedjan för 
livsmedel. Det är dessutom nödvändigt att 
bedöma och begränsa miljöpåverkan av 
konsumtionen inom EU av produkter och 
råvaror som driver på avskogning och 
skogsdegradering utanför EU i syfte att 
uppnå klimatmålen1.
_______________
1 Det gäller mer exakt konsumtion av 
importerade livsmedel och andra varor 
som kött, sojabönor, palmolja och 
metallmalmer, vilka inte följer kravet på 
hållbarhet. Se COM(2008)0645 av den 
17 oktober 2008 ”Bekämpande av 
avskogning och skogsdegradering för att 
motverka klimatförändringen och 
minskningen av den biologiska 
mångfalden”.

Or. fr

Ändringsförslag 34

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

38. Att omvandla avfall till en resurs, enligt 
uppmaningen i färdplanen för 
resurseffektivitet, förutsätter att en 
harmonisering av EU:s avfallslagstiftning 
genomförs fullt ut i hela EU, och att 
avfallshierarkin tillämpas strikt och 
omfattar olika typer av avfall. Det krävs 
ytterligare ansträngningar, till exempel i 
förebyggande syfte (särskilt för att 
förhindra matsvinn), för att minska 
avfallsproduktionen i förhållande till BNP, 
stegvis styra om återvinningsavfall och 
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hög kvalitet och utveckla marknader för 
återvunna råvaror. Farligt avfall måste 
hanteras så att de negativa effekterna på 
människors hälsa och miljön minimeras, 
enligt överenskommelsen vid Rio+20. För 
att uppnå detta bör marknadsbaserade 
styrmedel inriktade på att förebygga, 
återvinna och återanvända tillämpas 
mycket mer systematiskt i hela EU. Hinder 
för återvinning på EU:s inre marknad bör 
tas bort och befintliga mål för 
förebyggande, återanvändning, återvinning 
och bortstyrning från deponering ses över 
för att skapa ett kretsloppssamhälle, där 
resurser används i flera steg och 
restavfallet minskas till nära noll.

komposterbart avfall till 
materialåtervinning och annan 
återvinning, med lämplig planering för att 
utveckla alternativa infrastrukturer för 
materialåtervinning och annan 
återvinning, se till att återvinningen håller 
hög kvalitet och utveckla marknader för 
återvunna råvaror. Farligt avfall måste 
hanteras så att de negativa effekterna på 
människors hälsa och miljön minimeras, 
enligt överenskommelsen vid Rio+20. För 
att uppnå detta måste en lämplig 
kombination av instrument som innefattar 
ekonomiska incitament, marknadsbaserade 
styrmedel, förordningar och planering av 
infrastrukturer för avfallshantering 
tillämpas mycket mer systematiskt i hela 
EU efter att en konsekvensanalys och en 
analys av kostnader/vinster har 
genomförts, i syfte att främja
förebyggande, återanvändning och 
återvinning. Särskild uppmärksamhet bör 
ägnas åt de medlemsstater som är minst 
utvecklade inom detta område i syfte att 
förbättra deras resultat och genomföra 
EU:s regelverk om avfall. Hinder för 
återvinning på EU:s inre marknad bör tas 
bort och befintliga mål för förebyggande, 
återanvändning, återvinning och 
bortstyrning från deponering ses över för 
att skapa ett kretsloppssamhälle, där 
resurser används i flera steg och 
bruttorestavfallet minskas till nära noll.

Or. fr

Motivering

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 
de la croissance des déchets par rapport à celle du PNB. Les déchets résiduels bruts 
désignent les déchets sans traitement/prétraitement/tri préalable.
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Ändringsförslag 35

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 41 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Avfall hanteras på ett säkert sätt och 
som en resurs, mängden avfall som 
produceras per person sjunker i absoluta 
tal, energiåtervinning begränsas till 
material som inte kan materialåtervinnas, 
och återvinningsbara och komposterbara 
material deponeras inte alls.

(d) Avfall hanteras på ett säkert sätt och 
som en resurs samt för att undvika skador 
på miljö och hälsa, mängden avfall som 
produceras i förhållande till BNP sjunker, 
återvinningsavfall och komposterbart 
avfall stegvis styrs om från eliminering till 
materialåtervinning och annan 
återvinning.

Or. fr

Ändringsförslag 36

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 41 – stycke 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Inrättande av en mer sammanhållen 
ram för hållbar produktion och 
konsumtion. Översyn av 
produktlagstiftning i syfte att förbättra 
produkters miljöprestanda och 
resurseffektivitet under hela livscykeln.
Fastställande av mål för att minska 
konsumtionens totala miljöpåverkan.

(d) Inrättande av en mer sammanhållen 
rättslig ram för hållbar produktion och 
konsumtion. Översyn av 
produktlagstiftning i syfte att förbättra 
produkters miljöprestanda och 
resurseffektivitet under hela livscykeln.
Fastställande av mål för att minska 
konsumtionens totala miljöpåverkan.
Bekämpning av matsvinn. Allmän 
användning av miljömärkning av 
produkter.

Or. fr
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Ändringsförslag 37

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 41 – stycke 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) Beaktande av förändringar på 
arbetsmarknaden och utveckling av 
utbildningsprogram för yrken kopplade 
till grön ekonomi.

Or. fr

Ändringsförslag 38

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 41 – stycke 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Fullt genomförande av EU:s 
avfallslagstiftning. Detta innebär att 
avfallshierarkin tillämpas och att 
marknadsbaserade styrmedel och åtgärder 
tillämpas på ett effektivt sätt för att fasa ut 
deponering, energiåtervinning begränsas 
till material som inte kan 
materialåtervinnas, återvunnet avfall 
används som en stor, pålitlig råvarukälla 
för EU, farligt avfall hanteras på ett säkert 
sätt och uppkomsten av det begränsas, 
olagliga avfallstransporter förekommer inte 
och hinder på den inre marknaden för 
miljövänlig återvinning inom EU är 
borttagna.

(e) Fullt genomförande av EU:s 
avfallslagstiftning. Detta innebär att 
avfallshierarkin tillämpas enligt 
avfallsdirektivet, utifrån ett 
livscykeltänkande, och att 
marknadsbaserade styrmedel och åtgärder 
tillämpas för att återvinningsavfall och 
komposterbart avfall styrs om från 
eliminering till materialåtervinning och 
annan återvinning, återvunnet avfall 
används som en stor, pålitlig råvarukälla 
för EU, farligt avfall hanteras på ett säkert 
sätt och uppkomsten av det begränsas, 
olagliga avfallstransporter förekommer inte 
och hinder på den inre marknaden för 
miljövänlig återvinning inom EU är 
borttagna. En särskild kommunikation 
med medborgarna måste upprättas för att 
på nationell och lokal nivå främja 
kampanjer som syftar till att på ett tydligt 
och enkelt sätt informera medborgarna 
om förebyggande och hantering av avfall 
samt öka medvetenhet och ansvar, i syfte 
att minska föroreningar och bekämpa 
bristande medborgaranda avseende 
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miljöfrågor, öka tydligheten i 
bestämmelserna om sortering och 
uppsamling av hushållsavfall och bättre 
anpassa dessa till konsumenternas behov 
samt stimulera konsumenterna till 
avfallssortering.

Or. fr

Ändringsförslag 39

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 41 – stycke 2 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fa) Förberedelser och genomförande av 
en handlingsplan för EU i syfte att 
bedöma och begränsa påverkan av 
konsumtionen inom EU av produkter och 
råvaror som driver på avskogning och 
skogsdegradering utanför EU.

Or. fr

Ändringsförslag 40

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 51

Kommissionens förslag Ändringsförslag

51. Åtgärder för att stärka ekologisk 
resiliens och klimattålighet, som att 
återställa ekosystem och anlägga grön 
infrastruktur, kan dessutom få stora 
socioekonomiska fördelar, exempelvis för 
folkhälsan. Synergieffekter och potentiella 
konflikter mellan klimatmål och andra 
miljömål, som luftkvalitet, måste hanteras 
på ett lämpligt sätt. Att byta bränsle som 
svar på problem som rör klimat eller 
leveranstrygghet kan exempelvis leda till 
stora ökningar av partiklar och farliga 

51. Åtgärder för att stärka ekologisk 
resiliens och klimattålighet, som att 
återställa ekosystem och anlägga grön och
hållbar infrastruktur, kan dessutom få stora 
socioekonomiska fördelar, exempelvis för 
folkhälsan. Synergieffekter och potentiella 
konflikter mellan klimatmål och andra 
miljömål, som luftkvalitet, måste hanteras 
på ett lämpligt sätt. Att byta bränsle som 
svar på problem som rör klimat eller 
leveranstrygghet kan exempelvis leda till 
stora ökningar av partiklar och farliga 
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utsläpp. utsläpp.

Or. fr

Motivering

Termen grön och hållbar infrastruktur avser ett nätverk av ekologiskt representativa och 
sammanhängande land- och vattenområden. Det är ett verktyg för hållbar fysisk planering 
som bidrar till ett gynnsamt bevarande av naturliga livsmiljöer och arter samt till 
vattenområdenas goda ekologiska status. Begreppet ekologiskt nätverk anges i Aichi-målen 
för biologisk mångfald för perioden 2011–2020 (mål 11).

Ändringsförslag 41

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 52 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Luftkvaliteten i EU har förbättrats 
betydligt.

(a) Luftkvaliteten utom- och inomhus i EU 
har förbättrats betydligt i enlighet med de 
nivåer som Världshälsoorganisationen 
rekommenderar.

Or. fr

Ändringsförslag 42

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 52 – stycke 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Fortsatt genomförande av Reach med 
avsikt på stabilitet och förutsägbarhet, 
genom att minska den administrativa och 
ekonomiska bördan för små och 
medelstora företag i syfte att säkerställa 
en hög skyddsnivå för människors hälsa 
och miljön, fri rörlighet för kemiska 
ämnen inom den inre marknaden och 
förbättrad konkurrenskraft och 
innovation hos EU-företagen1.
_____________
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1 Allmän rapport om Reach av den 
5 februari 2013 i enlighet med 
artikel 117.4 i förordning (EG) 
nr 1907/2006 (Reachförordningen) och 
artikel 46.2 i förordning (EG) 
nr 1272/2008 (CLP-förordningen), samt 
översyn av vissa delar i enlighet med 
artikel 75.2 samt artiklarna 138.2, 138.3 
och 138.6 i Reachförordningen.

Or. fr

Ändringsförslag 43

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 52 – stycke 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Framtagande av en EU-strategi för en 
giftfri miljö, med stöd av en omfattande 
kunskapsbas om kemisk exponering och 
giftighet som bidrar till utveckling av 
hållbara ersättningsprodukter.

(d) Fortsatt genomförande av 
EU-strategin för en ren, säker och sund
miljö i enlighet med det mål som 
fastställdes vid världstoppmötet om 
hållbar utveckling 2002 och som 
bekräftades vid Rio+20-toppmötet, med 
stöd av en omfattande kunskapsbas om 
kemisk exponering och giftighet, som helst 
erhålls genom användning av andra 
metoder än djurförsök, som centraliseras 
av Europeiska kemikaliemyndigheten och
som bidrar till utveckling av hållbara och 
säkra ersättningsprodukter.

Or. fr

Ändringsförslag 44

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 52 – stycke 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) Normalisering på EU-nivå av 
forskningsprotokoll och 
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bedömningskriterier avseende biologisk 
miljöövervakning och 
exponeringsmätning i syfte att optimera 
användningen av verktyget inom ramen 
för den övergripande bedömningen av 
miljökvaliteten och EU-medborgarnas 
hälsotillstånd.

Or. fr

Ändringsförslag 45

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 54

Kommissionens förslag Ändringsförslag

54. Nyttan med att se till att EU:s 
miljölagstiftning verkligen genomförs är 
tredubbel: det ger lika villkor för 
ekonomiska aktörer som verkar på den inre 
marknaden, det stimulerar innovationer och 
det ger pionjärfördelar för europeiska 
företag inom många branscher.
Kostnaderna om lagstiftningen inte 
genomförs är däremot höga, grovt räknat 
omkring 50 miljarder euro per år, inklusive 
kostnader för överträdelser. Enbart under 
2009 behandlades 451 mål om 
överträdelser av EU:s miljölagstiftning.
Kommissionen tar också emot många 
klagomål direkt från EU-invånare, som 
ofta skulle kunna hanteras bättre på 
nationell eller lokal nivå.

54. Nyttan med att se till att EU:s 
miljölagstiftning verkligen genomförs är 
tredubbel: det ger lika villkor för 
ekonomiska aktörer som verkar på den inre 
marknaden, det stimulerar innovationer och 
det ger pionjärfördelar för europeiska 
företag inom många branscher.
Kostnaderna om lagstiftningen inte 
genomförs är däremot höga, grovt räknat 
omkring 50 miljarder euro per år, inklusive 
kostnader för överträdelser. Miljön var 
2011 det område där de flesta 
överträdelserna av unionsrätten 
konstaterades inom EU (299). De utgjorde 
17 procent av samtliga överträdelser, och 
114 nya överträdelseförfaranden inleddes.
Kommissionen tar också emot många 
klagomål direkt från EU-invånare, som 
ofta skulle kunna hanteras bättre på 
nationell eller lokal nivå.

Or. fr

Motivering

Siffrorna är hämtade från den tjugonionde årsrapporten om kontrollen av gemenskapsrättens 
tillämpning (2011) (COM(2012)0714).
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Ändringsförslag 46

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 55

Kommissionens förslag Ändringsförslag

55. Att förbättra genomförandet av EU:s 
miljölagstiftning på medlemsstatsnivå 
kommer därför att ha högsta prioritet de 
kommande åren. Det finns stora skillnader 
i genomförandet mellan och inom 
medlemsstater. Det finns ett behov av att 
förse de som genomför miljölagstiftningen 
på nationell, regional och lokal nivå med 
kunskaper och kapacitet för att öka de 
positiva effekterna av lagstiftningen.

55. Att förbättra genomförandet av EU:s 
miljölagstiftning på medlemsstatsnivå 
kommer därför att ha högsta prioritet de 
kommande åren. Miljölagstiftningens 
ständiga utveckling och komplexitet 
medför en rättslig instabilitet, svårigheter 
att förstå och kostnader för företag, 
myndigheter på alla nivåer, medborgare 
och aktörer inom området. Det medför 
även stora skillnader i genomförandet 
mellan och inom medlemsstater, tungrodd 
administration samt konflikter avseende 
tolkning och rättspraxis. Det finns ett 
behov av att förse de som genomför 
miljölagstiftningen på nationell, regional 
och lokal nivå med kunskaper och 
kapacitet för att öka de positiva effekterna 
av lagstiftningen.

Or. fr

Ändringsförslag 47

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 57

Kommissionens förslag Ändringsförslag

57. För det första ska sättet att samla in och 
sprida kunskap om genomförandet 
förbättras för att hjälpa allmänheten och 
miljöexperter att till fullo förstå hur 
nationella och lokala förvaltningar 
verkställer unionens åtaganden. Om en 
enskild medlemsstat har specifika 
svårigheter med genomförandet kommer 
den att få stöd, på liknande sätt som i den 
anpassade strategi som tillämpades för den 
europeiska planeringsterminen.

57. För det första ska sättet att samla in och 
sprida kunskap om genomförandet 
förbättras för att hjälpa allmänheten och 
miljöexperter att till fullo förstå hur 
nationella och lokala förvaltningar 
verkställer unionens åtaganden. Om en 
enskild medlemsstat har specifika 
svårigheter med genomförandet kommer 
den att få stöd, på liknande sätt som i den 
anpassade strategi som tillämpades för den 
europeiska planeringsterminen.
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Exempelvis kommer partnerskapsavtal om 
genomförande som omfattar kommissionen 
och enskilda medlemsstater att upprättas 
för att hantera frågor som hur man kan få 
ekonomiskt stöd för genomförande och 
bättre informationssystem för att registrera 
framsteg.

Exempelvis kommer partnerskapsavtal om 
genomförande som omfattar kommissionen 
och enskilda medlemsstater att upprättas 
för att hantera frågor som hur man kan få 
ekonomiskt stöd för genomförande och 
bättre informationssystem för att registrera 
framsteg. För att öka åtgärdens 
effektivitet kan lokala och regionala 
myndigheter ansluta sig, till exempel 
genom avtal om trepartssamarbete, i 
enlighet med den administrativa 
organisationen i varje medlemsstat. Den 
tekniska plattform för samarbete i 
miljöfrågor som Regionkommittén och 
kommissionen upprättat kommer att 
underlätta dialog och utbyte av 
information för att förbättra 
genomförandet av lagstiftningen inom 
området.

Or. fr

Ändringsförslag 48

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 58

Kommissionens förslag Ändringsförslag

58. För det andra kommer EU att utöka 
kraven på kontroller och övervakning till 
att omfatta EU:s miljölagstiftning i dess 
helhet och komplettera dessa med en 
kapacitet på EU-nivå för att hantera 
situationer som ger anledning till oro.

58. För det andra bör EU:s nätverk för 
genomförande och upprätthållande av 
miljölagstiftningen (IMPEL), bestående 
av myndigheter från medlemsstaterna, 
struktureras och stärkas, genom ett 
tillräckligt omfattande och långsiktigt 
ekonomiskt stöd. Därigenom skulle 
nätverket få utökade möjligheter att 
genomföra inbördes utvärderingar, 
identifiera och utbyta bästa praxis samt 
utöka sin verksamhet på lokal och 
regional nivå. EU kommer också att utöka 
kraven på kontroller och övervakning till 
att omfatta EU:s miljölagstiftning i dess 
helhet och komplettera dessa med en 
kapacitet på EU-nivå för att hantera 
situationer som ger anledning till oro, 
vilket ger berörda medlemsstater 
möjlighet att vända sig till EU för hjälp, i 
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de fall detta bedöms vara lönsamt.

Or. fr

Ändringsförslag 49

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 63 – stycke 2 – led -a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-a) Säkerställande av att principerna om 
smart lagstiftning på miljöområdet 
respekteras, att lagstiftningen förenklas 
samt att politiker, ekonomiska intressenter 
och invånare bättre informeras om 
gällande normer.

Or. fr

Ändringsförslag 50

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 63 – stycke 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Upprättande av partnerskapsavtal om 
genomförande mellan kommissionen och 
medlemsstaterna.

(b) Upprättande av partnerskapsavtal om 
genomförande mellan kommissionen och 
medlemsstaterna på frivilligbasis och med 
deltagande av lokala och regionala 
myndigheter.

Or. fr

Ändringsförslag 51

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 63 – stycke 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Bindande kriterier för hur (c) Uppmuntran till medlemsstaterna om 
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medlemsstaterna ska utföra effektiva 
kontroller och effektiv övervakning 
utvidgas till större delar av EU:s 
miljölagstiftning, och en kompletterande 
kapacitet inrättas på EU-nivå för att 
hantera situationer som ger anledning till 
oro, uppbackat med stöd till nätverk av 
yrkesverksamma.

att bättre använda sin befintliga kapacitet 
till kontroller och att stärka 
IMPEL-nätverket. Bindande kriterier för 
hur medlemsstaterna ska utföra effektiva 
kontroller och effektiv övervakning 
utvidgas till större delar av EU:s 
miljölagstiftning, och en kompletterande 
kapacitet inrättas på EU-nivå för att 
hantera situationer som ger anledning till 
oro, dit berörda medlemsstater kan vända 
sig för hjälp, i de fall detta bedöms vara 
lönsamt. Uppmuntran till inrättande av
nätverk av yrkesverksamma av samma typ 
som IMPEL, för att möjliggöra fler 
inbördes utvärderingar på begäran av 
berörda medlemsstater, inklusive för att 
hantera situationer som ger upphov till 
allvarlig oro.

Or. fr

Ändringsförslag 52

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 65

Kommissionens förslag Ändringsförslag

65. Åtgärder bör vidtas på EU-nivå och 
internationell nivå för att ytterligare stärka 
och förbättra samverkan mellan vetenskap 
och politik i miljöfrågor, exempelvis 
genom att det utses ansvariga 
vetenskapliga rådgivare, något som 
kommissionen och vissa medlemsstater 
redan har gjort.

65. Åtgärder bör vidtas på EU-nivå och 
internationell nivå för att ytterligare stärka 
och förbättra samverkan mellan vetenskap 
och politik i miljöfrågor, exempelvis 
genom att arbetet som pågår inom 
nationella miljömyndigheter, Europeiska 
miljöbyrån (EEA) och dennas nätverk för 
miljöinformation och miljöövervakning 
(Eionet) optimeras, liksom genom att det 
utses ansvariga vetenskapliga rådgivare, 
något som kommissionen och vissa 
medlemsstater redan har gjort. Det är 
dessutom viktigt att EU, så snart som 
unionen har blivit en fullvärdig medlem, 
intar en aktiv roll inom den mellanstatliga 
plattformen för biologisk mångfald och 
ekosystemtjänster (IPBES), med avsikt att 
länka samman de lokala, regionala och 
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internationella nivåerna inom förvaltning 
av den biologiska mångfalden.

Or. fr

Ändringsförslag 53

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 79

Kommissionens förslag Ändringsförslag

79. Trots att betydande medel avsätts för 
miljön visar erfarenheterna från 
programperioden 2007–2013 att 
utnyttjandegraden på nationell och regional 
nivå under de inledande åren har varit 
mycket ojämn, vilket kan äventyra 
uppnåendet av överenskomna mål. För att 
undvika att detta upprepas bör 
medlemsstaterna integrera miljö- och 
klimatmål i sina finansieringsstrategier och 
program för ekonomisk, social och 
territoriell sammanhållning, 
landsbygdsutveckling och havspolitik, 
prioritera ett tidigt utnyttjande av 
finansieringen för miljö- och klimatinsatser 
och stärka genomförandeorganens förmåga 
att tillhandahålla kostnadseffektiva och 
hållbara investeringar, för att säkerställa 
det finansiella stöd som krävs för 
investeringar inom dessa områden.

79. Trots att betydande medel avsätts för 
miljön visar erfarenheterna från 
programperioden 2007–2013 att 
utnyttjandegraden på nationell och regional 
nivå under de inledande åren har varit 
mycket ojämn, vilket kan äventyra 
uppnåendet av överenskomna mål. För att 
undvika att detta upprepas bör 
medlemsstaterna integrera miljö- och 
klimatmål i sina finansieringsstrategier och 
program för ekonomisk, social och 
territoriell sammanhållning, 
landsbygdsutveckling och havspolitik, 
prioritera ett tidigt utnyttjande av 
finansieringen för miljö- och klimatinsatser
och stärka genomförandeorganens förmåga 
att tillhandahålla kostnadseffektiva och 
hållbara investeringar, för att säkerställa 
det finansiella stöd som krävs för 
investeringar inom dessa områden. Till 
exempel bör man på nationell nivå 
systematiskt använda sig av de 
prioriterade åtgärdsplaner som avses i det 
s.k. habitatdirektivet för att göra 
finansieringen av Natura 2000-nätet mer 
konsekvent.

Or. fr
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Ändringsförslag 54

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 79a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

79a. Generellt bör åtgärder föreslås för att 
säkerställa en effektiv användning av 
EU:s resurser för strukturåtgärder inom 
områdena vatten, transporter, 
energieffektivitet och avfallshantering. Då 
det gäller exempelvis infrastruktur för 
kommunal avfallshantering beviljar EU 
bidrag utan att sätta upp villkor om 
genomförande av kompletterande 
åtgärder eller av målen för EU:s politik 
för avfallshantering, vilket begränsar 
bidragens effektivitet1.
_______________
1 Se revisionsrättens rekommendationer i 
dess särskilda rapport nr 20/2012 ”Är 
strukturåtgärdsfinansieringen av 
infrastrukturprojekt för kommunal 
avfallshantering ändamålsenliga när det 
gäller att hjälpa medlemsstaterna att 
uppfylla EU:s avfallspolitiska mål?”
(EUT C 28, den 30 januari 2013, s. 2).

Or. fr

Motivering

Alltför många europeiska miljöfonder är underutnyttjade eller inte optimalt utnyttjade.

Ändringsförslag 55

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Gradvis utfasning av stöd som skadar 
miljön, ökad användning av 
marknadsbaserade styrmedel, däribland 
beskattning, prissättning och 
avgiftsbeläggning, och växande marknader 

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

växande marknader för miljövänliga varor 
och tjänster, med beaktande av eventuella 
negativa sociala effekter.

Or. fr

Ändringsförslag 56

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ga) Utveckling av ett system för 
ersättning för utförda miljötjänster i de 
fall dessa resulterar i begränsningar eller 
merkostnader för investering och 
förvaltning samt framtagande och 
genomförande av betalningssystem för 
miljötjänster för att förena målen för 
ekonomisk utveckling med miljöskydd.

Or. fr

Motivering

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.

Ändringsförslag 57

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 88

Kommissionens förslag Ändringsförslag

88. De flesta städer har vissa gemensamma 
miljöproblem, som dålig luft, höga 
bullernivåer, utsläpp av växthusgaser, 
vattenbrist, översvämningar och stormar, 

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

mångfalden i staden och stadsnära 
områden, vattenbrist, översvämningar och 
stormar, förorenade platser, övergiven 
industrimark och avfall samt problem med 
energihantering. Samtidigt är städerna i 
EU normgivande i fråga om hållbar 
stadsutveckling och är ofta först med 
innovativa lösningar på miljöproblem. Allt 
fler europeiska städer tar med miljömässig 
hållbarhet som en av sina viktigaste 
strategier för stadsutveckling.

Or. fr

Motivering

Då det gäller djurlivet i stadsmiljö ser vi att vissa arter försvinner och ersätts av andra, 
invasiva arter. Därför är det viktigt att genomföra åtgärder för att kontrollera den biologiska 
mångfalden i städer.

Ändringsförslag 58

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 88a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

88a. Urbaniseringen gör EU:s invånare 
mer miljömedvetna och skapar lust att 
återknyta kontakten med naturen i 
städerna. Således blir bevarandet av den 
biologiska mångfalden viktigt även i 
städerna. Att naturen åter gör sitt intåg i 
stadsmiljön visar sig bland annat i 
nytänkande inom stadsplaneringen, 
bevuxna väggar och tak och inslag av 
områden med växtlighet och vatten i 
städer. De åtgärder som städerna inom 
EU genomför på området biologisk 
mångfald bör utvärderas och förbättras 
med hjälp av ett index för biologisk 
mångfald i städer, liknande det index som 
presenterades under FN-mötet om 
biologisk mångfald i Nagoya 2010 
(”Singaporeindexet”).

Or. fr
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Motivering

På grund av bristen på kunskap om biologisk mångfald i städer finns det få projekt för att 
skydda denna.

Ändringsförslag 59

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 90

Kommissionens förslag Ändringsförslag

90. EU bör ytterligare främja och vid 
behov utöka befintliga initiativ som stöder 
innovation och bästa praxis i städer, 
nätverkande och utbyten mellan dem, och 
städerna bör uppmuntras att visa ledarskap 
inom hållbar stadsutveckling.
EU-institutionerna och medlemsstaterna
bör underlätta och uppmuntra utnyttjandet 
av tillgängliga EU-medel inom 
sammanhållningspolitiken och andra 
fonder som stöder städer i deras strävan 
efter mer hållbar stadsutveckling, öka 
medvetenheten och uppmuntra lokala 
aktörer att engagera sig. Att ta fram och 
enas om en rad hållbarhetskriterier för 
städer skulle ge en gemensam referensram 
för sådana initiativ och främja en 
sammanhållen, integrerad syn på hållbar 
stadsutveckling.

90. EU bör ytterligare främja och vid 
behov utöka befintliga initiativ som stöder 
innovation och bästa praxis i städer,
exempelvis ekologiska stadsdelar,
nätverkande och utbyten mellan dem1, och 
städerna bör uppmuntras att visa ledarskap 
inom hållbar stadsutveckling.
Genomförandet av det europeiska 
innovationspartnerskapet om smarta 
städer och samhällen bör skynda på 
framtagandet av smart teknik för städer, 
genom förening av forskningsresurser 
inom energi, transport och 
informations- och kommunikationsteknik 
(IKT)2 samt genom att städerna tilldelas 
en central och strategisk roll. Dessutom 
bör EU-institutionerna och 
medlemsstaterna underlätta och uppmuntra 
utnyttjandet av tillgängliga EU-medel inom 
sammanhållningspolitiken och andra 
fonder som stöder städer i deras strävan 
efter mer hållbar stadsutveckling, öka 
medvetenheten och uppmuntra lokala 
aktörer att engagera sig. Att ta fram och 
enas om en rad kriterier och indikatorer 
för hållbarhet för städer, med hjälp av 
experter inom stadsmiljö (som 
stadsplanerare, arkitekter och 
entreprenörer), skulle ge en gemensam 
referensram för sådana initiativ och främja 
en sammanhållen, integrerad syn på hållbar 
stadsutveckling.

_______________
1Till exempel borgmästaravtalet, som 
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sjösattes av kommissionen efter 
antagandet av EU:s energi- och 
klimatpaket från 2008, liksom andra 
internationella överenskommelser som 
Ålborgstadgan (1994 och 2004), 
Leipzigstadgan (2007), 
Toledoförklaringen (2010) och 
Malagastadgan (2011).
2 C(2012)4701 av den 10 juli 2012.

Or. fr

Ändringsförslag 60

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 61

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(a) Definition och fastställande av ett antal
gemensamma kriterier och indikatorer för 
att bedöma städers miljösituation, med 
beaktande av ekonomiska och sociala 
effekter samt deras specifika historiska 
och geografiska egenheter.

Or. fr
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Ändringsförslag 62

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Förbättring av förvaltningen av den 
biologiska mångfalden i städer och 
information till städernas invånare om 
djurens och växtlighetens roll i städerna.

Or. fr

Ändringsförslag 63

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ab) Stöd till hållbara och hälsosamma 
transporter i städerna, som för med sig 
mindre föroreningar och buller.
Utveckling och modernisering av 
kollektivtrafiken i städerna. Användning 
av elfordon i lokaltrafiken och 
framtagande av planer för användning av 
elfordon på stadsnivå inom EU.
Uppmuntrande av användning av 
alternativa transportmedel.

Or. fr

Ändringsförslag 64

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ac) Minskning av energiförbrukningen 
genom smarta byggnader och användning 
av IKT. Främjande av hållbara alternativ 
för konstruktion och renovering av 
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byggnader. Främjande av vetenskaplig 
och teknisk expertis på EU-nivå vad 
gäller konstruktion av byggnader, som 
förenar aspekter som miljömässig 
hållbarhet, energieffektivitet, säkerhet, 
hälsa, användaranpassning, innovation 
och ekonomisk fördelaktighet, samt 
skapande av nätverk på detta område.

Or. fr

Ändringsförslag 65

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 66

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 92

Kommissionens förslag Ändringsförslag

92. Miljömässig hållbarhet är nyckeln till 
att minska fattigdom och skapa livskvalitet 
och ekonomisk tillväxt. Vid Rio+20 
förnyade världens ledare sitt åtagande om 
hållbar utveckling och medgav att en 
inkluderande grön ekonomi är ett viktigt 
verktyg för hållbar utveckling, och att en 
frisk miljö spelar en nyckelroll för att säkra 
livsmedelstryggheten och minska 
fattigdomen. Med tanke på den växande 
befolkningen i en alltmer urbaniserad värld 
kommer dessa utmaningar att kräva 

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

åtgärder för vatten, hav, hållbar mark och 
ekosystem, resurseffektivitet (särskilt 
avfall), hållbar energi och 
klimatförändringar samt att subventioner 
av fossila bränslen fasas ut. Dessa frågor 
kommer att behöva hanteras från fall till 
fall på lokal, nationell eller unionsnivå 
samt genom engagemang i internationella 
åtgärder för att ta fram de lösningar som 
krävs för en global hållbar utveckling. De 
olika internationella parterna bör dela 
dessa ansträngningar på ett rättvist sätt.
Genom handlingsprogrammet bör man 
skicka en kraftfull politisk signal till 
övriga världen och medverka till att skapa 
en internationell miljöförvaltning, som 
går utöver rent ekonomisk solidaritet och 
säkerställer ett likvärdigt engagemang 
från tredjeländer och från EU:s sida.

Or. fr

Ändringsförslag 67

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 94

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Motivering

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.

Ändringsförslag 68

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 95

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

alla antas till 2015 och vara genomförd till 
2020. EU kommer att arbeta aktivt i denna 
process och delta i diskussioner om hur 
gapet ska överbryggas mellan de 
utsläppsminskningar som industri- och 
utvecklingsländer har utlovat, och de 
insatser som krävs för att hålla sig på en 
utsläppsnivå som är förenlig med 
2-gradersmålet. Uppföljningen av Rio+20 
bör också bidra till att minska utsläppen av 
växthusgaser och därmed bekämpa 
klimatförändringarna. EU bör samtidigt 
bedriva och fördjupa klimatpartnerskap 
med strategiska partner och vidta 
ytterligare åtgärder för att integrera miljö-
och klimathänsyn i den externa politiken, 
inklusive handels- och
utvecklingspolitiken, med ömsesidighet 
och fördelaktighet för båda parter som 
ledstjärna.

Or. fr

Ändringsförslag 69

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 98

Kommissionens förslag Ändringsförslag

98. EU bör också utnyttja sin ställning som 
en av de största marknaderna i världen för 
att främja politiska åtgärder och 
tillvägagångssätt som minskar belastningen 
på de globala naturresurserna. Det kan ske 
genom att ändra konsumtions- och 
produktionsmönster och se till att politiken 
för handeln och den inre marknaden stöder 
miljö- och klimatmålen och ger incitament 
för andra länder att uppgradera och stärka 
sina regelverk och normer på 
miljöområdet. EU kommer att fortsätta 
främja hållbar utveckling genom att 
förhandla fram och genomföra ambitiösa 
bestämmelser i sina internationella 
handelsavtal och bör beakta andra politiska 

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

europeiska företags utlokalisering bör 
man överväga att etablera en 
inkluderingsmekanism för koldioxid som 
är förenlig med WTO:s regler. EU
kommer att fortsätta främja hållbar 
utveckling genom att förhandla fram och 
genomföra ambitiösa bestämmelser i sina 
internationella handelsavtal och bör beakta 
andra politiska alternativ för att 
konsumtionen inom EU ska få mindre 
effekter på miljön och resurstillgången i 
länder utanför EU. Ett exempel på ett 
sådant politiskt alternativ är de bilaterala 
partnerskapen om skogslagstiftningens 
efterlevnad samt förvaltning av och handel 
med skog (Flegt), som utgör en ram som 
ska garantera att endast virke som 
avverkats lagligt kommer in på 
EU-marknaden från partnerländer. EU ska 
även generellt eftersträva en förbättring 
av omsorgsplikten inom samtliga 
distributionskedjor.

Or. fr

Motivering

Snedvriden konkurrens och risk för miljödumpning förekommer allt oftare. Detta är skadligt 
för företag och arbetare inom EU, som måste följa strängare regler. En 
inkluderingsmekanism för koldioxid skulle göra det möjligt att minska risken för att 
koldioxidutsläpp flyttar till tredjeländer.

Ändringsförslag 70

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(b) Arbete för att ge FN en effektivare 
struktur för hållbar utveckling, genom att 
FN:s miljöprogram (Unep) stärks i enlighet 
med resultaten från Rio+20 och med 
samtliga FN-medlemsstaters medlemskap 
i Uneps styrelse, vilken bör ges ökade 
ekonomiska resurser, stärkt kapacitet och 
stärkta regionala avdelningar, samtidigt 
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multilaterala miljööverenskommelser. med fortsatta ansträngningar för att ge 
Unep status som FN-organ och stöd till det 
pågående arbetet med att stärka 
synergieffekterna mellan olika 
multilaterala miljööverenskommelser.

Or. fr

Ändringsförslag 71

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(d) Samarbetet med partnerländer måste 
utformas mer strategiskt. Detta bör omfatta 
ett mer fokuserat samarbete: 1) med 
strategiska partner om att främja bästa 
praxis för nationell miljöpolitik och 
miljölagstiftning, och enighet i 
multilaterala miljöförhandlingar, 2) med 
länder som omfattas av den europeiska 
grannskapspolitiken om gradvis 
tillnärmning med EU:s grundläggande
miljö- och klimatpolitik och förstärkning 
av samarbetet, informationsutbytet och 
kapaciteten för att avhjälpa regionala
miljö- och klimatproblem, 3) med 
utvecklingsländer för att stödja deras arbete 
med att skydda miljön, bekämpa 
klimatförändringar och minska 
naturkatastrofer och genomföra 
internationella miljöåtaganden för att 
minska fattigdomen och stärka den hållbara 
utvecklingen, 4) för att genomföra det 
tioåriga ramverket för hållbar 
konsumtion och produktion som antogs 
under Rio+20.

Or. fr
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Ändringsförslag 72

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 73

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ga) Antagande av en handelsstrategi med 
ömsesidiga miljönormer, både på 
multilateral basis (WTO) och på bilateral 
basis inom ramen för frihandelsavtal med 
olika tredjeländer, med hänsyn till deras 
utvecklingsnivå.

Or. fr
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Ändringsförslag 74

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(gb) Säkerställande av ett aktivt 
deltagande från de invånare och 
organisationer från det civila samhället 
som arbetar för en global hållbar 
utveckling enligt slutdokumentet från 
Rio+201 samt förbättring av 
miljöförvaltningen genom utveckling av 
regionala och nationella initiativ.
_______________
1 Se punkt 88 h i slutdokumentet från 
Rio+20.

Or. fr

Ändringsförslag 75

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 102

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

102. De indikatorer som används för att 
övervaka hur de prioriterade målen 
uppfylls innefattar dem som miljöbyrån 
använder för att övervaka miljöns tillstånd 
och genomförandet av befintliga miljö- och 
klimatrelaterade mål och lagar, däribland 
mål för klimat och energi, biologisk 
mångfald och milstolpar för 
resurseffektivitet. Då det gäller produktion 
och hantering av avfall bör man verka för 
ökade kunskaper och ökad harmonisering 
av uppgifter, inom ramen för EU:s 
regelverk för statistik. Ytterligare 
indikatorer för att mäta de övergripande 
framstegen mot ett resurseffektivt 
europeiskt samhälle och dess bidrag till 
välstånd och välbefinnande kommer att tas 
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fram i samarbete med berörda parter inom 
ramen för färdplanen för ett resurseffektivt 
Europa och det gemensamma 
genomförandet av strategin för biologisk 
mångfald i EU fram till 2020.

Or. fr
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MOTIVERING

EU:s förra miljöhandlingsprogram upphörde att gälla i slutet av juli 2012. Därför är det nu 
hög tid att komma överens om ett nytt allmänt program för perioden fram till 2020 och ta 
fram en ambitiös och realistisk plan för 2050. Vi bör fortsätta i den positiva anda som 
skapades under Rio+20.

Programmets namn – Att leva gott inom planetens gränser – inbjuder till en filosofisk 
reflexion om människans förhållande till naturen och nödvändigheten av att förena hållbar 
utveckling, ekonomi och miljöskydd. Vi måste röra oss bort från vår ensidiga strävan till 
ekonomisk vinning och mot en mer ansvarig filosofi i samma anda som ordspråket ”Vi ärver 
inte jorden av våra förfäder, vi lånar den av våra barn”.

Redan FN-resolutionen World Charter for Nature från 1982 innehöll dessa tankar. Emellertid 
kan vi nu, 30 år senare, konstatera att det fortfarande kvarstår betydande utmaningar vad 
gäller utnyttjande av naturresurser, nedbrytning av ekosystem, energiförbrukning, förorening, 
avfall, hälsorisker och klimatförändringar. Samtidigt kämpar vi för att bibehålla eller höja 
levnadsstandarden för invånarna i Europa och resten av världen. Hur ska vi både kunna slå 
vakt om vår planet och skapa rikedom?

I detta tidevarv av ekonomisk kris och åtstramningar kan det vara en utmaning att sätta 
miljöpolitiken i fokus, eftersom denna kan upplevas som mindre viktig och som en 
begränsning eller ett handikapp för ekonomisk tillväxt och jobbskapande. Detta kortsiktiga 
och konfrontativa synsätt kan emellertid ersättas med ett annat: det att miljötänkande och 
ekonomisk och industriell aktivitet kan förenas genom att samtliga parter arbetar tillsammans 
och gör framsteg tack vare innovativa lösningar.

Miljöåtgärder medför stora kostnader, men det gör även underlåtenhet av miljöhänsyn.
Åtgärderna för emellertid även med sig fördelar som varken ansvariga för offentliga finanser 
eller privata investerare har råd att blunda för i dagens ekonomiska klimat. Därför bör 
miljötänkande inte längre infogas som en eftertanke utan integreras på ett tidigt stadium inom 
de olika politikområdena.

Tack vare sin översiktliga natur kan det sjunde miljöhandlingsprogrammet betraktas som 
EU:s stora miljömanifest inför EU-invånarna och resten av världen, men även som grunden 
till en ekologins New Deal på EU-nivå, som kan skapa grön tillväxt och gröna jobb fram till 
år 2020.

Idén om grön tillväxt, såsom den presenteras i OECD:s deklaration från 2009, begränsar sig 
inte till vissa politiska strömningar utan kan tillämpas på många olika områden. Den innebär 
ett ekonomiskt system med mindre och mer effektiv användning av energi och råvaror, med 
intelligent produktion och konsumtion som undviker slöseri, med kontroll av utsläpp och 
avfall samtidigt som trycket på miljön minskas. Den är inte synonym med en krympande 
ekonomi utan syftar i stället till effektiv resursanvändning, innovation och konkurrenskraftiga 
företag.

För att det sjunde handlingsprogrammet ska kunna skapa grön tillväxt krävs stora 
ansträngningar. Detta bör man inte sticka under stol med. Den ständiga utvecklingen och den 
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ökande komplexiteten vad gäller EU:s miljölagstiftning och invecklade och överlappande 
normer leder till rättslig instabilitet, svårförståelig lagstiftning samt osäkerhet hos företag, på 
samtliga förvaltningsnivåer och hos individer. Det leder också till stora skillnader i 
genomförande både mellan och inom medlemsstaterna, en ökad administrativ börda samt 
konflikter vad gäller tolkning av regler och rättspraxis. Dessutom saknas ibland den politiska 
viljan att genomföra de åtgärder som man beslutat om på EU-nivå och internationellt.

Detta har resulterat i att miljölagstiftningen under 2011 var den del av unionsrätten där flest 
överträdelser rapporterades, närmare bestämt 299 fall, vilket motsvarar 17 procent av alla 
överträdelser. Under samma år inleddes 114 nya överträdelseförfaranden. Dessa överträdelser 
har ett högt ekonomiskt och mänskligt pris.

För ökad acceptans och tillämpning av den europeiska miljölagstiftningen bör den ha en god 
vetenskaplig grund. Den bör även förenklas, bli mer konsekvent och följa principerna om 
smart lagstiftning. Detta ska göras genom konsekvensanalys, utvärdering av befintlig 
lagstiftning (kontroll av ändamålsenlighet) och undersökning av inverkan på ekonomin.

Kontrollerna av genomförandet av lagstiftningen bör dessutom skärpas kraftigt i alla 
medlemsstater, genom förstärkning av de nationella systemen för miljöinspektion och ökat 
deltagande av lokala och regionala myndigheter. Det bör även vara möjligt att få hjälp med 
detta från EU i det fall det anses nödvändigt. För att få kännbara resultat på detta område bör 
EU-finansieringen av miljöåtgärder effektiviseras.

Man bör också uppmärksamma EU:s information om miljöpolitiken. Informationen om EU:s 
miljöarbete behöver bli mer pedagogisk för att göra den mer lättförståelig och förutsägbar för 
myndigheter på alla nivåer, för entreprenörer och investerare, såväl som för EU-invånarna.
Detta kan bara leda till ett förbättrat genomförande av EU-lagstiftningen. Det kan även öka 
EU-invånarnas engagemang för att skydda naturtillgångarna och förbättra miljön, såväl på sin 
egen kontinent som internationellt.

Det sjunde miljöhandlingsprogrammet bör dessutom sända en kraftfull politisk signal från EU 
till övriga världen och bidra till skapandet av en internationell miljöförvaltning som går utöver 
rent ekonomisk solidaritet. EU bör säkerställa ett likvärdigt engagemang från tredjeländer och 
från EU:s sida vad gäller miljö- och klimatfrågor.

EU kan inte ensamt genomföra internationella åtgärder, utan behöver pålitliga partner. I sitt 
diplomatiska arbete på miljöområdet bör EU även undvika en alltför stor naivitet vad gäller 
handel, samtidigt som man följer WTO:s principer. Det är upp till EU att utarbeta tydliga 
villkor för tillgången till den inre marknaden och endast öppna den för tredjeländer som 
skyddar miljön och minskar sina utsläpp av växthusgaser samt se till att europeiska företag 
inte missgynnas genom illojal konkurrens. EU bör därför intensifiera sina insatser för att 
motverka miljödumpning och koldioxidläckage. Om man enbart förlitar sig på ensidiga 
åtaganden kan detta uppfattas som orättvist av europeiska entreprenörer, vilket kan göra dessa 
mindre villiga att verka inom EU.

Slutligen bör det påpekas att ansvaret för miljön vilar på EU och på tredjeländer, men först 
och främst på individen. Det sjunde miljöhandlingsprogrammet bör ställa EU-invånarna i 
centrum för miljöpolitiken. Handlingsprogrammet bör ha som mål att utbilda och informera 
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invånarna, förstärka deras miljömedvetenhet i vardagen och främja deras insatser för miljön.
Dessutom bör invånarna få bättre tillgång till rättsystemet då det gäller miljöfrågor. Kan man 
tänka sig en bättre tidpunkt för att stärka medborgarnas engagemang i miljöfrågor än 2013, 
som har utsetts till Europaåret för medborgarna?


