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16.10.2013 A7-0166/184 

Ändringsförslag  184 
João Ferreira, Jacky Hénin, Sabine Wils 
för GUE/NGL-gruppen 
 
Betänkande A7-0166/2013 
Gaston Franco 
Allmänt miljöhandlingsprogram för unionen till 2020  
COM(2012)0710 – C7-0392/2012 – 2012/0337(COD) 

Förslag till beslut 
Artikel 2 – punkt 2 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Programmet ska grundas på principen 
att förorenaren betalar, 
försiktighetsprincipen och förebyggande 
åtgärder, och principen om åtgärdande av 
föroreningar vid källan. 

2. Programmet ska grundas på 
försiktighetsprincipen och förebyggande 
åtgärder, och principen om åtgärdande av 
föroreningar vid källan, och naturskyddet 
och principerna om ekonomisk demokrati 

ska alltid vara överordnade 

marknadslagarna. 

Or. pt 



 

AM\1007114SV.doc  PE519.327v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

 
16.10.2013 A7-0166/185 

Ändringsförslag  185 
João Ferreira, Jacky Hénin 
för GUE/NGL-gruppen 
 
Betänkande A7-0166/2013 
Gaston Franco 
Allmänt miljöhandlingsprogram för unionen till 2020 
COM(2012)0710 – C7-0392/2012 – 2012/0337(COD) 

Förslag till beslut 
Bilaga – punkt 31 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

31. Alla sektorer i ekonomin kommer att 
behöva bidra för att minska utsläppen av 
växthusgaser, för att EU ska kunna ta sin 
del av det globala ansvaret. EU måste 
komma överens om nästa steg för sin 
klimat- och energiram efter 2020 för att 
förbereda sig inför internationella 
förhandlingar om ett nytt rättsligt bindande 
avtal, men även för att ge medlemsstaterna 
och industrin tydliga spelregler så att de 
kan göra de investeringar som krävs på 
medellång sikt. EU behöver därför se över 
politiska alternativ för att klara de 
utsläppsminskningar som anges i 
färdplanen för ett utsläppssnålt samhälle 
för perioden efter 2020. Energifärdplanen 
för 2050 och vitboken om transporter 
måste bygga på starka politiska grunder. 
Medlemsstaterna behöver dessutom ta fram 
och genomföra långsiktiga, 
kostnadseffektiva strategier för lägre 
utsläpp i syfte att nå EU-målet att minska 
utsläppen av växthusgaser med 80–95 % 
till århundradets mitt, jämfört med 1990, 
som en del av det globala åtagandet att 
hålla ökningen av medeltemperaturen 
under 2 °C. EU:s system för handel med 
utsläppsrätter kommer att fortsätta att 

vara en central del i EU:s klimatpolitik 

efter 2020. 

31. Alla sektorer i ekonomin kommer att 
behöva bidra för att minska utsläppen av 
växthusgaser, för att EU ska kunna ta sin 
del av det globala ansvaret. EU måste 
komma överens om nästa steg för sin 
klimat- och energiram efter 2020 för att 
förbereda sig inför internationella 
förhandlingar om ett nytt rättsligt bindande 
avtal, men även för att ge medlemsstaterna 
och industrin tydliga spelregler så att de 
kan göra de investeringar som krävs på 
medellång sikt. EU behöver därför se över 
politiska alternativ för att klara de 
utsläppsminskningar som anges i 
färdplanen för ett utsläppssnålt samhälle 
för perioden efter 2020. Energifärdplanen 
för 2050 och vitboken om transporter 
måste bygga på starka politiska grunder. 
Medlemsstaterna behöver dessutom ta fram 
och genomföra långsiktiga och ekonomiskt  
lönsamma strategier för lägre utsläpp i 
syfte att nå EU-målet att minska utsläppen 
av växthusgaser med 80–95 % till 
århundradets mitt, jämfört med 1990, som 
en del av det globala åtagandet att hålla 
ökningen av medeltemperaturen under 
2 °C. 
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16.10.2013 A7-0166/186 

Ändringsförslag  186 
João Ferreira, Jacky Hénin, Sabine Wils 
för GUE/NGL-gruppen 
 
Betänkande A7-0166/2013 
Gaston Franco 
Allmänt miljöhandlingsprogram för unionen till 2020 
COM(2012)0710 – C7-0392/2012 – 2012/0337(COD) 

Förslag till beslut 
Bilaga – punkt 37 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

37. Det finns också ett stort utrymme för 
att förbättra avfallshanteringen inom EU 
för att bättre ta till vara resurser, öppna nya 
marknader, skapa nya arbetstillfällen och 
minska beroendet av importerade råvaror, 
samtidigt som man minskar 
miljöpåverkan54. Varje år produceras 2,7 
miljarder ton avfall inom EU, varav 98 
miljoner ton är farligt avfall. I genomsnitt 
återanvänds eller återvinns bara 40 % av 
det fasta avfallet. Resten går till deponi 
eller förbränning. I vissa medlemsstater 
återvinns över 70 % av avfallet, vilket visar 
hur avfall skulle kunna vara en av EU:s 
viktigaste resurser. Trots det deponeras 
över 75 % av det kommunala avfallet i 
många medlemsstater. 

37. Den offentliga avfallshanteringen inom 
EU måste förbättras och utvecklas på ett 
genomgripande sätt för att bättre ta till 
vara resurser, skapa nya arbetstillfällen och 
minska beroendet av importerade råvaror, 
samtidigt som man minskar miljöpåverkan. 
Varje år produceras 2,7 miljarder ton avfall 
inom EU, varav 98 miljoner ton är farligt 
avfall. I genomsnitt återanvänds eller 
återvinns bara 40 % av det fasta avfallet. 
Resten går till deponi eller förbränning. I 
vissa medlemsstater återvinns över 70 % 
av avfallet, vilket visar hur avfall skulle 
kunna vara en sekundär resurskälla för 
EU och ersätta eller komplettera den 

första utvinningen. Trots det deponeras 
över 75 % av det kommunala avfallet i 
många medlemsstater. 

__________________ __________________ 
54 Om EU:s avfallslagstiftning 
genomfördes fullt ut skulle man till 
exempel spara 72 miljarder euro per år, öka 
den årliga omsättningen på EU:s 
avfallshanterings- och återvinningssektor 
med 42 miljarder euro och skapa över 
400 000 arbetstillfällen till 2020. 

54 Om EU:s avfallslagstiftning 
genomfördes fullt ut skulle man till 
exempel spara 72 miljarder euro per år, öka 
den årliga omsättningen på EU:s 
avfallshanterings- och återvinningssektor 
med 42 miljarder euro och skapa över 
400 000 arbetstillfällen till 2020. 

Or. pt 
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16.10.2013 A7-0166/187 

Ändringsförslag  187 
João Ferreira, Jacky Hénin, Sabine Wils 
för GUE/NGL-gruppen 
 
Betänkande A7-0166/2013 
Gaston Franco 
Allmänt miljöhandlingsprogram för unionen till 2020 
COM(2012)0710 – C7-0392/2012 – 2012/0337(COD) 

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 avfall55. 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 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. 

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 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 rättsliga och ekonomiska 
incitament och andra åtgärder inriktade 
på att förebygga, återvinna och 
återanvända tillämpas mycket mer 
systematiskt i hela EU. Befintliga mål för 
förebyggande, återanvändning, återvinning 
och bortstyrning från deponering bör ses 
över för att skapa ett kretsloppssamhälle, 
där resurser används i flera steg och 
restavfallet minskas till nära noll. 

Or. pt 
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16.10.2013 A7-0166/188 

Ändringsförslag  188 
João Ferreira, Jacky Hénin, Sabine Wils, Alda Sousa, Marisa Matias 
för GUE/NGL-gruppen 
 
Betänkande A7-0166/2013 
Gaston Franco 
Allmänt miljöhandlingsprogram för unionen till 2020 
COM(2012)0710 – C7-0392/2012 – 2012/0337(COD) 

Förslag till beslut 
Bilaga – punkt 39 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

39. Resurseffektiviteten inom 
vattensektorn kommer också att åtgärdas, 
eftersom den är en prioritet för att bidra till 
god vattenkvalitet. Trots att torka och 
vattenbrist drabbar allt fler delar av Europa 
beräknas 20–40 % av Europas tillgängliga 
vatten fortfarande slösas bort, till exempel 
genom läckor i vattenledningar. Enligt 
tillgängliga modeller finns det fortfarande 
stort utrymme för att förbättra 
vattenhushållningen inom EU. Stigande 
efterfrågan och klimatförändringarnas 
effekter väntas dessutom öka belastningen 
på Europas vattenresurser betydligt. Mot 
bakgrund av detta bör unionen och 
medlemsstaterna vidta åtgärder för att se 
till att vattenförbrukningen inte överstiger 
gränserna för tillgängliga förnybara 
vattenresurser till 2020, bland annat genom 
att förbättra vattenhushållningen med hjälp 
av marknadsmekanismer, exempelvis 
vattenpriser som motsvarar vattnets 
verkliga värde. Framstegen kommer att 
underlättas av en växande demonstration 
och användning av innovativ teknik, 
innovativa system och affärsmodeller som 
bygger på den strategiska 
genomförandeplanen för det europeiska 
innovationspartnerskapet om vatten. 

39. Resurseffektiviteten inom 
vattensektorn kommer också att åtgärdas, 
eftersom den är en prioritet för att bidra till 
god vattenkvalitet. Trots att torka och 
vattenbrist drabbar allt fler delar av Europa 
beräknas 20–40 % av Europas tillgängliga 
vatten fortfarande slösas bort, till exempel 
genom läckor i vattenledningar. Enligt 
tillgängliga modeller finns det fortfarande 
stort utrymme för att förbättra 
vattenhushållningen inom EU, till exempel 
genom att bibehålla ägandet av vattnet 

som en kollektiv nyttighet, när det gäller 

uttag och förvaltning. Stigande efterfrågan 
och klimatförändringarnas effekter väntas 
dessutom öka belastningen på Europas 
vattenresurser betydligt. Mot bakgrund av 
detta bör unionen och medlemsstaterna 
vidta åtgärder för att se till att 
vattenförbrukningen inte överstiger 
gränserna för tillgängliga förnybara 
vattenresurser till 2020, bland annat genom 
att förbättra vattenhushållningen med hjälp 
av marknadsmekanismer, exempelvis 
vattenpriser som motsvarar vattnets 
verkliga värde. Framstegen kommer att 
underlättas av demonstration och 
användning av teknik, system och modeller 
för förvaltning som bygger på den 
strategiska genomförandeplanen för det 
europeiska innovationspartnerskapet om 
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Or. pt 
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16.10.2013 A7-0166/189 

Ändringsförslag  189 
João Ferreira, Jacky Hénin, Sabine Wils 
för GUE/NGL-gruppen 
 
Betänkande A7-0166/2013 
Gaston Franco 
Allmänt miljöhandlingsprogram för unionen till 2020 
COM(2012)0710 – C7-0392/2012 – 2012/0337(COD) 

Förslag till beslut 
Bilaga – punkt 41 – led ca (nytt) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (ca) Genom markanvändningsåtgärder, 

kollektiva transportmedel som är av hög 

kvalitet och har låga biljettkostnader, 

minskade transporter under produkters 

livscykel och bestämmelser om och 

positiva ekonomiska incitament för 

närproducerade livsmedel och för närhet 

mellan bostad och arbetsplats minskar 

miljöpåverkan inom livsmedels-, bostads- 

och transportsektorerna samtidigt som 

befolkningens kostnader blir lägre. 

Or. pt 
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16.10.2013 A7-0166/190 

Ändringsförslag  190 
João Ferreira, Jacky Hénin, Sabine Wils 
för GUE/NGL-gruppen 
 
Betänkande A7-0166/2013 
Gaston Franco 
Allmänt miljöhandlingsprogram för unionen till 2020 
COM(2012)0710 – C7-0392/2012 – 2012/0337(COD) 

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(f) Vattenhushållningen har förbättrats 
genom att det har satts upp mål för 
avrinningsområden, och 
marknadsmekanismer som vattenpriser 

tillämpas. 

(f) Vattenhushållningen har förbättrats 
genom att det har satts upp mål, som 
kontrolleras, för avrinningsområden i 
förvaltningsplanerna, och genom 
förstärkning av den offentliga 

vattenresursförvaltningen, ökning av 

antalet kvalificerade arbetstillfällen och 

säkerställande av att dessa tjänster har 

tillräckliga medel och tillräcklig 

investeringskapacitet. 

Or. pt 
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16.10.2013 A7-0166/191 

Ändringsförslag  191 
João Ferreira, Jacky Hénin, Sabine Wils 
för GUE/NGL-gruppen 
 
Betänkande A7-0166/2013 
Gaston Franco 
Allmänt miljöhandlingsprogram för unionen till 2020 
COM(2012)0710 – C7-0392/2012 – 2012/0337(COD) 

Förslag till beslut 
Bilaga – punkt 49a (ny) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 49a. Effekterna av avregleringarna och 

liberaliseringarna av den internationella 

handeln bör uppmärksammas. De har lett 

till en ökning av energiförbrukningen och 

varutransporterna på internationell nivå, 

vilket har medfört ökad koncentration av 

växthusgaser i atmosfären. Försvar för 

och främjande av lokal energiproduktion 

och energiförbrukning genom kortare 

försörjningskedjor gynnar 

komplementaritet inom den 

internationella handeln i stället för 

konkurrens mellan produkter, 

producenter och länder. 

Or. pt 
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16.10.2013 A7-0166/192 

Ändringsförslag  192 
João Ferreira, Alda Sousa, Marisa Matias 
för GUE/NGL-gruppen 
 
Betänkande A7-0166/2013 
Gaston Franco 
Allmänt miljöhandlingsprogram för unionen till 2020 
COM(2012)0710 – C7-0392/2012 – 2012/0337(COD) 

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(c) Invånarna i hela EU har tillgång till 
dricksvatten och badvatten som håller hög 
standard vad gäller säkerhet. 

(c) Alla invånare i hela EU har tillgång till 
dricksvatten och badvatten som håller hög 
standard vad gäller säkerhet, i enlighet 
med FN:s resolution 64/292 där vatten 

och sanitet erkänns som en mänsklig 

rättighet. 

Or. pt 
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16.10.2013 A7-0166/193 

Ändringsförslag  193 
João Ferreira, Jacky Hénin, Sabine Wils 
för GUE/NGL-gruppen 
 
Betänkande A7-0166/2013 
Gaston Franco 
Allmänt miljöhandlingsprogram för unionen till 2020 
COM(2012)0710 – C7-0392/2012 – 2012/0337(COD) 

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(c) Ökade ansträngningar för att genomföra 
dricksvattendirektivet, särskilt för små 

dricksvattenleverantörer, och 

badvattendirektivet. 

(c) Anslag av nödvändiga medel för 
allmän vattenförsörjning och 

vattenrening samt ökade ansträngningar 
för att uppfylla planerna för återställande, 
övervakning och kontroll av vattentäkter 

för dricksvatten och för att genomföra 
badvattendirektivet. 

Or. pt 
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16.10.2013 A7-0166/194 

Ändringsförslag  194 
João Ferreira, Jacky Hénin, Sabine Wils 
för GUE/NGL-gruppen 
 
Betänkande A7-0166/2013 
Gaston Franco 
Allmänt miljöhandlingsprogram för unionen till 2020 
COM(2012)0710 – C7-0392/2012 – 2012/0337(COD) 

Förslag till beslut 
Bilaga – punkt 73 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

73. Vissa branscher har för närvarande 
svårt att locka till sig investeringar på 

grund av bristande prissignaler från 

marknaden, eller snedvridna prissignaler 

som beror på att miljökostnader inte 

redovisas korrekt eller på statliga bidrag 

till miljöskadlig verksamhet. 

73. Genomförandet av miljöpolitiken 
kräver offentliga budgetmedel och fler 

arbetstillfällen med lämpliga 

karriärmöjligheter inom den nationella, 

regionala och lokala offentliga 

förvaltningen, något som har visat sig 

omöjligt genom den åtstramningspolitik 

och de minskade offentliga utgifter som 

vissa medlemsstater tvingats införa. EU 

måste se över denna politik för att 

uppfylla miljömålen. 

Or. pt 
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16.10.2013 A7-0166/195 

Ändringsförslag  195 
João Ferreira, Jacky Hénin, Sabine Wils 
för GUE/NGL-gruppen 
 
Betänkande A7-0166/2013 
Gaston Franco 
Allmänt miljöhandlingsprogram för unionen till 2020 
COM(2012)0710 – C7-0392/2012 – 2012/0337(COD) 

Förslag till beslut 
Bilaga – punkt 74 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

74. Unionen och medlemsstaterna måste 
skapa rätt villkor för att se till att externa 
kostnader för miljöeffekter hanteras 
korrekt och att rätt marknadssignaler 
sänds ut till den privata sektorn, med 
beaktande av eventuella negativa sociala 
effekter. Det innebär att principen om att 
förorenaren betalar tillämpas mer 

systematiskt, genom att miljöfarliga 

ämnen fasas ut och föroreningar som 

beskattas i stället för arbete. När 
naturresurserna blir allt knappare kan 
avkastning och vinster kopplade till 

ägande eller ensamrätt till resurserna 
stiga. Om det offentliga ingriper för att se 
till att avkastningen inte är orimlig och att 
externa kostnader tas med i beräkningen, 

kommer det att leda till att resurserna 

används effektivare, bidra till att undvika 

snedvridningar av marknaden samtidigt 

som det ger offentliga intäkter. Miljö- och 
klimatprioriteringar kommer att fullföljas 
inom ramen för den europeiska 
planeringsterminen om de har betydelse 

för möjligheten att uppnå hållbar tillväxt i 
enskilda medlemsstater som omfattas av 
landsspecifika rekommendationer. Andra 
marknadsbaserade styrmedel, som 
betalning för ekosystemtjänster, bör 
användas i större omfattning inom EU och 
på nationell nivå för att stimulera 

74. Unionen och medlemsstaterna måste 
skapa rätt villkor för att ge naturen och 
samhället högre status än privat 

kapitalackumulering, som en garant för 

jämlikhet och social rättvisa, genom att se 
till att principerna om ekonomisk 
demokrati är överordnade 

marknadslagarna och skapa 

förutsättningar för att externa kostnader 
för miljöeffekter hanteras korrekt och att 
den privata sektorn får rätt signaler från 
en reglerad marknad, med beaktande av 
eventuella negativa sociala effekter. När 
naturresurserna blir allt knappare blir det 
desto viktigare att ägandet är offentligt 

eller gradvis övergår i offentligt ägande 
för att garantera universell och 

miljövänlig tillgänglighet, vilket 

kännetecknar en kvalitativ offentlig 

sektor. Om det offentliga ingriper kommer 
det att innebära ett skydd för att 
avkastningen från dessa tjänster inte är 
orimlig, utan säkerställer en effektiv och 
allmänt tillgänglig användning av dessa 

resurser. Miljö- och klimatprioriteringar 
kommer att fullföljas inom ramen för en 
nödvändig hållbar tillväxt i enskilda 
medlemsstater som omfattas av 
landsspecifika rekommendationer. Andra 
marknadsreglerande styrmedel bör 
användas i större omfattning inom EU och 
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deltagande från den privata sektorn och en 
hållbar förvaltning av naturkapitalet. 
 

på nationell nivå  
för att stimulera deltagande från den 
offentliga sektorn och en hållbar 
förvaltning av naturresurserna. 

Or. pt 
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16.10.2013 A7-0166/196 

Ändringsförslag  196 
João Ferreira, Jacky Hénin, Sabine Wils 
för GUE/NGL-gruppen 
 
Betänkande A7-0166/2013 
Gaston Franco 
Allmänt miljöhandlingsprogram för unionen till 2020 
COM(2012)0710 – C7-0392/2012 – 2012/0337(COD) 

Förslag till beslut 
Bilaga – punkt 75 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

75. Den privata sektorn bör också 
uppmuntras att ta till vara de möjligheter 
som EU:s nya budgetram ger att öka 
engagemanget för att nå miljö- och 
klimatmål, särskilt i fråga om 
miljöinnovationer och införande av ny 
teknik, med särskild inriktning på små och 
medelstora företag. Offentlig-privata 
initiativ för miljöinnovation bör främjas 

inom ramen för europeiska 

innovationspartnerskap, som det 

europeiska innovationspartnerskapet om 

vatten
66
. Genom den nya lagstiftningen 

för innovativa finansieringsinstrument 

bör det bli lättare för den privata sektorn 

att få tillgång till finansiering för 

miljöinvesteringar, främst vad gäller 

biologisk mångfald och klimat. Företag 
inom EU bör uppmuntras ytterligare att 
redovisa miljöinformation som en del av 
sin ekonomiska redovisning, utöver vad 
som krävs i EU:s befintliga lagstiftning. 

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

Or. pt 
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Ändringsförslag  197 
João Ferreira, Jacky Hénin 
för GUE/NGL-gruppen 
 
Betänkande A7-0166/2013 
Gaston Franco 
Allmänt miljöhandlingsprogram för unionen till 2020 
COM(2012)0710 – C7-0392/2012 – 2012/0337(COD) 

Förslag till beslut 
Bilaga – punkt 82 – stycke 1 – led a 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) Gradvis utfasning av stöd som skadar 

miljön, ökad användning av 

marknadsbaserade styrmedel, däribland 

beskattning, prissättning och 

avgiftsbeläggning, och växande 

marknader för miljövänliga varor och 

tjänster, med beaktande av eventuella 

negativa sociala effekter. 

utgår 

Or. pt 

 
 


