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2. Programmet baseres navnlig på 

forureneren betaler-princippet, 

forsigtighedsprincippet, princippet om 

forebyggende indsats og princippet om 

indgreb mod forurening ved kilden. 

2. Programmet baseres på 

forsigtighedsprincippet, princippet om 

forebyggende indsats og princippet om 

indgreb mod forurening ved kilden, 

hvorved naturbevaring og principperne 

om økonomisk demokrati altid prioriteres 

over markedslovene. 
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31. Alle økonomiske sektorer er nødt til at 

bidrage til at nedbringe udledningen af 

drivhusgasser, hvis EU skal levere sit 

rimelige bidrag til den globale indsats. EU 

må nå til enighed om de næste skridt med 

hensyn til klima- og energirammerne for 

tiden efter 2020 for at forberede sig på 

internationale forhandlinger om en ny 

retligt bindende aftale, men også for at give 

medlemsstaterne og industrien klare 

rammer for de nødvendige mellemfristede 

investeringer. EU er derfor nødt til at 

overveje politiske løsninger for at nå de 

reduktioner, der er anført i køreplanen for 

en lavemissionsøkonomi for perioden efter 

2020. 2050-energikøreplanen og 

hvidbogen om transport må understøttes af 

solide politiske rammer. Medlemsstaterne 

må desuden udarbejde og indføre 

langsigtede og omkostningseffektive 

lavemissionsudviklingsstrategier, som 

tager sigte på at nå EU's mål om at 

mindske udledningen af drivhusgasser med 

80-95 % frem til 2050 i forhold til 1990, 

som led i den globale indsats for at 

begrænse den gennemsnitlige 

temperaturstigning til under 2 °C. EU's 

emissionshandelsordning vil fortsat være 

et centralt element i EU's klimapolitik 

efter 2020. 

31. Alle økonomiske sektorer er nødt til at 

bidrage til at nedbringe udledningen af 

drivhusgasser, hvis EU skal levere sit 

rimelige bidrag til den globale indsats. EU 

må nå til enighed om de næste skridt med 

hensyn til klima- og energirammerne for 

tiden efter 2020 for at forberede sig på 

internationale forhandlinger om en ny 

retligt bindende aftale, men også for at give 

medlemsstaterne og industrien klare 

rammer for de nødvendige mellemfristede 

investeringer. EU er derfor nødt til at 

overveje politiske løsninger for at nå de 

reduktioner, der er anført i køreplanen for 

en lavemissionsøkonomi for perioden efter 

2020. 2050-energikøreplanen og 

hvidbogen om transport må understøttes af 

solide politiske rammer. Medlemsstaterne 

må desuden udarbejde og indføre 

langsigtede og økonomisk bæredygtige 

lavemissionsudviklingsstrategier, som 

tager sigte på at nå EU's mål om at 

mindske udledningen af drivhusgasser med 

80-95 % frem til 2050 i forhold til 1990, 

som led i den globale indsats for at 

begrænse den gennemsnitlige 

temperaturstigning til under 2 °C. 
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37. Der er også et stort potentiale, når det 

gælder forbedring af affaldshåndteringen i 

EU, så ressourcerne udnyttes bedre, så der 

åbnes nye markeder og skabes nye 

arbejdspladser, og så EU gøres mindre 

afhængig af import af råvarer, samtidig 

med at indvirkningerne på miljøet 

mindskes
54
. Hvert år produceres der 2,7 

mia. tons affald i EU, hvoraf 98 mio. tons 

er farligt affald. Gennemsnitligt er det kun 

40 % af det faste affald, der genanvendes 

eller genvindes. Resten deponeres eller 

forbrændes. I nogle medlemsstater 

genanvendes mere end 70 % af affaldet, og 

det viser, hvordan affald kunne anvendes 

som en vigtig ressource i EU. Samtidig 

deponerer mange medlemsstater over 75 % 

af deres kommunale affald. 

37. Den offentlige affaldshåndtering i EU 

bør udvikles fuldt ud og forbedres med 

henblik på at udnytte ressourcerne bedre, 

så der skabes nye arbejdspladser, og så EU 

gøres mindre afhængig af import af 

råvarer, samtidig med at indvirkningerne 

på miljøet mindskes. Hvert år produceres 

der 2,7 mia. tons affald i EU, hvoraf 98 

mio. tons er farligt affald. Gennemsnitligt 

er det kun 40 % af det faste affald, der 

genanvendes eller genvindes. Resten 

deponeres eller forbrændes. I nogle 

medlemsstater genanvendes mere end 70 % 

af affaldet, og det viser, hvordan affald 

kunne anvendes som en sekundær 

ressourcekilde i EU som erstatning for 

eller supplement til den primære 

udvinding. Samtidig deponerer mange 

medlemsstater over 75 % af deres 

kommunale affald. 

__________________ __________________ 

54
 F.eks. vil en fuldstændig gennemførelse 

af EU's affaldslovgivning kunne spare 72 

mia. EUR om året, øge den årlige 

omsætning i affaldshåndterings- og 

genvindingssektoren med 42 mia. EUR og 

skabe over 400 000 arbejdspladser frem til 

2020. 

54
 F.eks. vil en fuldstændig gennemførelse 

af EU's affaldslovgivning kunne spare 72 

mia. EUR om året, øge den årlige 

omsætning i affaldshåndterings- og 

genvindingssektoren med 42 mia. EUR og 

skabe over 400 000 arbejdspladser frem til 

2020. 
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38. At gøre affald til en ressource, som der 

opfordres til i køreplanen for 

ressourceeffektivitet, kræver en 

fuldstændig gennemførelse af EU's 

affaldslovgivning i hele EU, som baseres 

på en nøje overholdelse af affaldshierarkiet 

og omfatter forskellige typer affald. Der 

kræves en yderligere indsats for at: 

nedbringe affaldsproduktionen pr. person i 

absolutte tal, begrænse energiudnyttelsen 

til ikke-genanvendelige materialer, udfase 

deponering, sikre genanvendelse af høj 

kvalitet og udvikle markeder for sekundære 

råmaterialer. Farligt affald vil skulle 

forvaltes med henblik på at minimere 

betydelige negative virkninger for 

menneskers sundhed og miljøet som aftalt 

på Rio +20-topmødet. Det forudsætter, at 

markedsbaserede instrumenter, som 

belønner forebyggelse, genanvendelse og 

genbrug anvendes på en meget mere 

systematisk måde i hele EU. Hindringer 

for genanvendelsesforanstaltninger på 

EU's indre marked bør fjernes, og 

eksisterende mål for forebyggelse, 

genbrug, genanvendelse, genvinding og 

omlægning af affaldsdeponering bør tages 

op til revision med henblik på en overgang 

til en "kredsløbsøkonomi" med 

kaskadeanvendelse af ressourcer og en 

restaffaldssats tæt på nul. 

38. At gøre affald til en ressource, som der 

opfordres til i køreplanen for 

ressourceeffektivitet, kræver en 

fuldstændig gennemførelse af EU's 

affaldslovgivning i hele EU, som baseres 

på en nøje overholdelse af affaldshierarkiet 

og omfatter forskellige typer affald. Der 

kræves en yderligere indsats for at: 

nedbringe affaldsproduktionen pr. person i 

absolutte tal, begrænse energiudnyttelsen 

til ikke-genanvendelige materialer, udfase 

deponering, sikre genanvendelse af høj 

kvalitet og udvikle markeder for sekundære 

råmaterialer. Farligt affald vil skulle 

forvaltes med henblik på at minimere 

betydelige negative virkninger for 

menneskers sundhed og miljøet som aftalt 

på Rio +20-topmødet. Det forudsætter, at 

lovgivningsmæssige og økonomiske 

incitamenter samt andre tiltag, som 

belønner forebyggelse, genanvendelse og 

genbrug, anvendes på en meget mere 

systematisk måde i hele EU. Eksisterende 

mål for forebyggelse, genbrug, 

genanvendelse, genvinding og omlægning 

af affaldsdeponering bør tages op til 

revision med henblik på en overgang til en 

"kredsløbsøkonomi" med 

kaskadeanvendelse af ressourcer og en 

restaffaldssats tæt på nul. 
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39. Ressourceeffektivitet i vandsektoren vil 

også blive taget op som en prioritet, der 

skal medvirke til at nå en god vandtilstand. 

Selv om tørke og vandmangel påvirker 

stadig flere dele af Europa, bortødes 

skønsvis 20-40 % af Europas 

vandressourcer stadig, f.eks. gennem 

lækager i distributionsnettet. Ifølge de 

foreliggende modeller, er der stadig 

betydelige muligheder for at forbedre 

vandeffektiviteten i EU. Desuden forventes 

stigende efterspørgsel og virkningerne af 

klimaforandringerne at øge presset på 

Europas vandressourcer betydeligt. På 

denne baggrund bør EU og 

medlemsstaterne tage skridt til at sikre, at 

vandindvinding respekterer tilgængelige 

vedvarende vandressourcegrænser senest 

2020, bl.a. ved at forbedre 

vandeffektiviteten ved hjælp af 

markedsmekanismer såsom vandpriser, 

som afspejler vandets reelle værdi. 

Fremskridt lettes ved hjælp af fremskyndet 

demonstration og udrulning af innovative 

teknologier, systemer og 

forretningsmodeller, der bygger på den 

strategiske gennemførelsesplan fra det 

europæiske innovationspartnerskab 

vedrørende vand. 

39. Ressourceeffektivitet i vandsektoren vil 

også blive taget op som en prioritet, der 

skal medvirke til at nå en god vandtilstand. 

Selv om tørke og vandmangel påvirker 

stadig flere dele af Europa, bortødes 

skønsvis 20-40 % af Europas 

vandressourcer stadig, f.eks. gennem 

lækager i distributionsnettet. Ifølge de 

foreliggende modeller, er der stadig 

betydelige muligheder for at forbedre 

vandeffektiviteten i EU, navnlig ved at 

bevare ejerskabet til denne ressource som 

et offentligt gode, hvad angår 

vandindvinding og -forvaltning. Desuden 

forventes stigende efterspørgsel og 

virkningerne af klimaforandringerne at øge 

presset på Europas vandressourcer 

betydeligt. På denne baggrund bør EU og 

medlemsstaterne tage skridt til at sikre, at 

vandindvinding respekterer tilgængelige 

vedvarende vandressourcegrænser senest 

2020, bl.a. ved at forbedre 

vandeffektiviteten ved hjælp af 

markedsmekanismer såsom vandpriser, 

som afspejler vandets reelle værdi. 

Fremskridt lettes ved hjælp af 

demonstration og udrulning af teknologier, 

systemer og forvaltningsmodeller, der 

bygger på den strategiske 

gennemførelsesplan fra det europæiske 

innovationspartnerskab.  
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 ca) Fødevaresektorens, boligsektorens og 

transportsektorens miljøindvirkning 

nedbringes samtidig med en reduktion af 

omkostningerne for befolkningen ved 

hjælp af foranstaltninger til fysisk 

planlægning, kollektiv transport af høj 

kvalitet og lave omkostninger, reduktion 

af transporten i løbet af produkternes 

livscyklus og lovgivningsmæssige og 

økonomiske incitamenter til lokal 

fødevareproduktion og nærhed mellem 

bolig og arbejdsplads. 
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f) Forbedring af vandeffektiviteten ved at 

fastsætte mål på vandløbsoplandsniveau 

og ved at bruge markedsmekanismer, 

såsom fastsættelse af vandpriser. 

f) Forbedring af vandeffektiviteten ved at 

fastsætte mål i forvaltningsplanerne for 

vandløbsoplande og kontrollere disse, ved 

at styrke den offentlige forvaltning af 

vandressourcerne, øge den kvalificerede 

beskæftigelse og give tjenesterne passende 

budgetter og investeringskapacitet. 
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 49A. Dereguleringen og liberaliseringen 

af den internationale handel har ført til 

øget energiforbrug og varestrømme på 

globalt plan, hvilket øger koncentrationen 

af drivhusgasser i atmosfæren. 

Beskyttelse og fremme af lokal 

energiproduktion og -forbrug gennem 

kortere forsyningskæder fremmer 

komplementariteten i den internationale 

handel frem for konkurrencen mellem 

produkter, producenter og lande. 
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c) Borgere overalt i EU nyder godt af høje 

standarder for sikkert drikke- og badevand. 

c) Alle borgere i hele EU nyder godt af 

høje standarder for sikkert drikke- og 

badevand i overensstemmelse med FN's 

resolution 64/292, som anerkender retten 

til vand og sanitet som en universel 

rettighed. 
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c) En øget indsats for at gennemføre 

direktivet om drikkevand, navnlig for små 

drikkevandsleverandører, og 

gennemførelse af badevandsdirektivet. 

c) Sikring af de nødvendige midler til 

universel forsyning af vand og sanitet og 

en øget indsats for at opfylde planerne om 

genopretning og overvågning af samt 

kontrol med drikkevandets oprindelse og 

for gennemførelse af badevandsdirektivet. 
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73. Inden for nogle områder er det i 

øjeblikke svært at tiltrække investeringer 

på grund af manglende prissignaler fra 

markedet eller fordrejede prissignaler, 

som skyldes, at der ikke tages korrekt 

højde for miljøomkostninger, eller på 

grund af offentlige tilskud til 

miljøskadelige aktiviteter. 

73. Gennemførelsen af miljøpolitikkerne 

kræver et offentligt budget og flere 

stillinger med ordentlige 

karrieremuligheder inden for den 

nationale, regionale og lokale offentlige 

administration, hvilket umuliggøres af 

"sparepolitikkerne" og de nedskæringer i 

de offentlige udgifter, som nogle 

medlemsstater er blevet pålagt. EU er nødt 

til at revidere disse politikker for at kunne 

opfylde miljømålene. 

Or. pt 
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74. Unionen og medlemsstaterne skal 

skabe de rette betingelser for at sikre, at 

der tages tilstrækkeligt hensyn til 

miljøomkostninger, og at de rette 

markedssignaler sendes til den private 

sektor, under behørig hensyntagen til 

eventuelle negative sociale konsekvenser. 

Det vil omfatte en mere systematisk 

anvendelse af forureneren betaler-

princippet ved at udfase miljøskadelig 

støtte og flytte beskatningen fra arbejde til 

forurening. Efterhånden som 

naturressourcer bliver mere knappe, kan 

ressourcerenten og fortjenesten ved at eje 

dem øges. Offentlig intervention for at 

sikre, at sådanne renter ikke er urimelige 

og at der tages hensyn til eksterne 

omkostninger, vil føre til mere effektiv 

anvendelse af ressourcerne og medvirke 

til at undgå markedsforvridninger samt 

skabe offentlige indtægter. Miljø- og 

klimaprioriteter vil blive videreført inden 

for rammerne af det europæiske semester, 

hvor disse er relevante for den enkelte 

medlemsstats bæredygtige 

vækstperspektiver, der gennemgås i de 

landespecifikke henstillinger. Andre 

markedsbaserede instrumenter, f.eks. 

betaling for økosystemtjenester, bør i 

højere grad anvendes på EU-plan og 

nationalt plan for at fremme den private 

74. Unionen og medlemsstaterne skal 

skabe de rette betingelser for at sætte 

naturen og samfundet over den private 

akkumulation af kapital som garanti for 

lighed og social retfærdighed ved at sætte 

principperne om økonomisk demokrati 

over markedslovene samt at skabe 

betingelser for, at der tages behørigt 

hensyn til de eksterne miljøfaktorer, og at 

der sendes de rette signaler fra et 

reguleret marked til den private sektor, 

under behørig hensyntagen til eventuelle 

negative sociale konsekvenser. 

Efterhånden som naturressourcer bliver 

mere knappe, bliver det stadig vigtigere, at 

de er offentligt ejet eller gradvist overgår 

til at blive offentligt ejet for at sikre den 

universelle adgang med respekt for 

miljøet, hvilket kendetegner en offentlig 

kvalitetstjeneste. Offentlig intervention vil 

sikre, at disse tjenesters indtægter ikke er 

urimelige, men garanterer en effektiv og 

alment tilgængelig udnyttelse af disse 

ressourcer. Miljø- og klimaprioriteter vil 

blive videreført inden for rammerne af den 

enkelte medlemsstats nødvendige, 

bæredygtige vækst, der er omhandlet i de 

landespecifikke henstillinger. Andre 

markedsregulerende instrumenter bør i 

højere grad anvendes på EU-plan og 

nationalt plan for at fremme den offentlige 
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sektors deltagelse og en bæredygtig 

forvaltning af naturressourcerne. 

 

Or. pt 
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75. Den private sektor bør også tilskyndes 

til at udnytte alle muligheder, der byder sig 

inden for EU's nye finansielle ramme, til at 

øge deres engagement i bestræbelserne på 

at nå miljø- og klimamålene, navnlig for så 

vidt angår miljøinnovationsaktiviteter og 

udbredelsen af ny teknologi, med særlig 

fokus på SMV. Offentlig-private initiativer 

på miljøinnovationsområdet bør fremmes 

under europæiske 

innovationspartnerskaber, f.eks. 

innovationspartnerskabet om vand
66
. Den 

private sektor bør have lettere adgang til 

finansiering af investeringer i miljø, 

herunder navnlig i biodiversitet og 

klimaforandringer, via de nye rammer for 

innovative finansielle instrumenter. 

Europæiske virksomheder bør tilskyndes 

yderligere til at offentliggøre 

miljøoplysninger som et led i deres 

regnskabsaflæggelse, ud over det krævede 

omfang i henhold til den aktuelle EU-

lovgivning. 

75. Den private sektor bør også tilskyndes 

til at udnytte alle muligheder, der byder sig 

inden for EU's nye finansielle ramme, til at 

øge deres engagement i bestræbelserne på 

at nå miljø- og klimamålene, navnlig for så 

vidt angår miljøinnovationsaktiviteter og 

udbredelsen af ny teknologi, med særlig 

fokus på SMV. Europæiske virksomheder 

bør tilskyndes yderligere til at offentliggøre 

miljøoplysninger som et led i deres 

regnskabsaflæggelse, ud over det krævede 

omfang i henhold til den aktuelle EU-

lovgivning. 

Or. pt 
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a) Gradvis udfasning af miljøskadelig 

støtte, øget brug af markedsbaserede 

instrumenter, herunder beskatning, 

fastlæggelse af priser og takster, og 

ekspanderende markeder for miljøvenlige 

varer og tjenester, under behørig 

hensyntagen til eventuelle negative 

samfundsmæssige virkninger. 

udgår 

Or. pt 

 

 


