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Amendment 1
Mick Wallace

Udkast til udtalelse
Betragtning A (ny)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1a. der henviser til, at halvdelen af de 
samlede drivhusgasemissioner og mere 
end 90 % af tabet af biodiversitet skyldes 
udvinding og forarbejdning af ressourcer; 
der henviser til, at EU er stærkt afhængig 
af ressourcer fra lande uden for EU, og at 
de bidrager væsentligt til EU's ressource- 
og CO2-fodaftryk, men at disse indlejrede 
emissioner eller miljøpåvirkninger ikke 
medtages i nationale emissionsopgørelser.

Or. en

Ændringsforslag 2
Sirpa Pietikäinen

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. opfordrer Kommissionen til i sin 
køreplan for økonomisk genopretning og 
finansielle støtteordninger at medtage EU-
retningslinjer til medlemsstaterne om 
udformning af deres investeringsplaner, så 
de er i overensstemmelse med den 
europæiske grønne aftale og Parisaftalen; 
understreger, at sådanne retningslinjer vil 
gøre det muligt for EU at redde og 
omdanne sin økonomi (dvs. overvinde 
krisen og fremskynde overgangen til 
klimaneutralitet);

1. opfordrer Kommissionen til i sin 
køreplan for økonomisk genopretning og 
finansielle støtteordninger at medtage EU-
retningslinjer til medlemsstaterne om 
udformning af deres investeringsplaner, så 
de er i overensstemmelse med den 
europæiske grønne pagt og Parisaftalen; 
understreger, at sådanne retningslinjer vil 
gøre det muligt for EU at redde og 
omdanne sin økonomi (dvs. overvinde 
krisen og fremskynde overgangen til 
klimaneutralitet) og at skabe et 
uafhængigt udvalg for grøn genopretning, 
der bygger på de hidtidige erfaringer fra 
EU's Udvalg for Forskriftskontrol, og 
hvis opgave skal være at vurdere, hvorvidt 
både EU's og medlemsstaternes planer for 
grøn genopretning er tilstrækkelige, give 
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input til semesterprocessen og fremsætte 
offentlige anbefalinger i næsten realtid til 
støtte for de demokratiske processer og 
parlamentarisk kontrol;

Or. en

Ændringsforslag 3
Rovana Plumb, Simona Bonafè, Łukasz Kohut, Sara Cerdas, César Luena, Milan 
Brglez, Tudor Ciuhodaru

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. opfordrer Kommissionen til i sin 
køreplan for økonomisk genopretning og 
finansielle støtteordninger at medtage EU-
retningslinjer til medlemsstaterne om 
udformning af deres investeringsplaner, så 
de er i overensstemmelse med den 
europæiske grønne aftale og Parisaftalen; 
understreger, at sådanne retningslinjer vil 
gøre det muligt for EU at redde og 
omdanne sin økonomi (dvs. overvinde 
krisen og fremskynde overgangen til 
klimaneutralitet);

1. understreger, at EU's nye 
genopretningsplan bør sikre, at EU-
midler til genopretning kun anvendes på 
en måde, der er i overensstemmelse med 
EU's klima- og miljømål; opfordrer 
Kommissionen til også at fastlægge EU-
retningslinjer til medlemsstaterne om 
udformning af deres nationale 
investeringsplaner, så de er i 
overensstemmelse med den europæiske 
grønne pagt, Parisaftalen og FN's 
verdensmål for bæredygtig udvikling; 
understreger, at den nye 
genopretningsplan og sådanne 
retningslinjer burde gøre det muligt for EU 
at redde og omdanne sin økonomi (dvs. 
overvinde krisen og fremskynde 
overgangen til klimaneutralitet og cirkulær 
økonomi), samtidig med at ingen lades i 
stikken;

Or. en

Ændringsforslag 4
Bas Eickhout

Udkast til udtalelse
Punkt 1
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. opfordrer Kommissionen til i sin 
køreplan for økonomisk genopretning og 
finansielle støtteordninger at medtage EU-
retningslinjer til medlemsstaterne om 
udformning af deres investeringsplaner, så 
de er i overensstemmelse med den 
europæiske grønne aftale og Parisaftalen; 
understreger, at sådanne retningslinjer vil 
gøre det muligt for EU at redde og 
omdanne sin økonomi (dvs. overvinde 
krisen og fremskynde overgangen til 
klimaneutralitet);

1. opfordrer Kommissionen til i sin 
køreplan for økonomisk genopretning og 
finansielle støtteordninger at medtage EU-
retningslinjer til medlemsstaterne om 
udformning af deres investeringsplaner, så 
de er i overensstemmelse med den 
europæiske grønne pagt og Parisaftalen; 
opfordrer også Kommissionen til at 
indføre EU-retningslinjer for grøn 
omstilling med hensyn til de milliarder, 
som gives i statsstøtte til store 
virksomheder i kølvandet på covid-19-
krisen; understreger, at sådanne 
retningslinjer vil gøre det muligt for EU at 
redde og omdanne sin økonomi (dvs. 
overvinde krisen og fremskynde 
overgangen til klimaneutralitet);

Or. en

Ændringsforslag 5
Anna Zalewska

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. opfordrer Kommissionen til i sin 
køreplan for økonomisk genopretning og 
finansielle støtteordninger at medtage EU-
retningslinjer til medlemsstaterne om 
udformning af deres investeringsplaner, så 
de er i overensstemmelse med den 
europæiske grønne aftale og Parisaftalen; 
understreger, at sådanne retningslinjer vil 
gøre det muligt for EU at redde og 
omdanne sin økonomi (dvs. overvinde 
krisen og fremskynde overgangen til 
klimaneutralitet);

1. opfordrer Kommissionen til i sin 
køreplan for økonomisk genopretning og 
finansielle støtteordninger at medtage EU-
retningslinjer til medlemsstaterne om 
udformning af deres investeringsplaner, så 
de støtter den europæiske grønne pagt og 
Parisaftalen, under hensyntagen til 
eventuelle begrænsninger i forbindelse 
med den økonomiske krise i kølvandet på 
covid-19-pandemien; understreger, at 
sådanne retningslinjer vil gøre det muligt 
for EU at redde sin økonomi uden at tabe 
det langsigtede mål om klimaneutralitet af 
syne;

Or. pl
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Ændringsforslag 6
Aurelia Beigneux, Catherine Griset

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. opfordrer Kommissionen til i sin 
køreplan for økonomisk genopretning og 
finansielle støtteordninger at medtage EU-
retningslinjer til medlemsstaterne om 
udformning af deres investeringsplaner, så 
de er i overensstemmelse med den 
europæiske grønne aftale og Parisaftalen; 
understreger, at sådanne retningslinjer vil 
gøre det muligt for EU at redde og 
omdanne sin økonomi (dvs. overvinde 
krisen og fremskynde overgangen til 
klimaneutralitet);

1. opfordrer Kommissionen til i sin 
køreplan for økonomisk genopretning og 
finansielle støtteordninger at foreslå EU-
retningslinjer til medlemsstaterne om 
udformning af deres investeringsplaner; 
understreger, at sådanne retningslinjer vil 
gøre det muligt for EU at redde og 
omdanne sin økonomi;

Or. fr

Ændringsforslag 7
Idoia Villanueva Ruiz, Mick Wallace

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. opfordrer Kommissionen til i sin 
køreplan for økonomisk genopretning og 
finansielle støtteordninger at medtage EU-
retningslinjer til medlemsstaterne om 
udformning af deres investeringsplaner, så 
de er i overensstemmelse med den 
europæiske grønne aftale og Parisaftalen; 
understreger, at sådanne retningslinjer vil 
gøre det muligt for EU at redde og 
omdanne sin økonomi (dvs. overvinde 
krisen og fremskynde overgangen til 
klimaneutralitet);

1. opfordrer Kommissionen til i sin 
køreplan for økonomisk genopretning og 
finansielle støtteordninger at medtage EU-
retningslinjer til medlemsstaterne om 
udformning af deres investeringsplaner, så 
de opfylder den europæiske 
klimalovgivning, den europæiske grønne 
pagt og Parisaftalen; understreger, at 
sådanne retningslinjer vil gøre det muligt 
for EU at bevæge sig væk fra en 
kulstofbaseret økonomi og foretage en 
økologisk overgang til en ny kulstoffri 
økonomi (dvs. overvinde krisen og 
fremskynde overgangen til 
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klimaneutralitet);

Or. en

Ændringsforslag 8
Rovana Plumb, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Łukasz Kohut, Sara Cerdas, César 
Luena, Milan Brglez, Tudor Ciuhodaru

Udkast til udtalelse
Punkt 1 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1a. opfordrer Kommissionen til at 
videreføre initiativerne i den europæiske 
grønne pagt, herunder de 
foranstaltninger, der er udpeget i 
handlingsplanen for den cirkulære 
økonomi, med henblik på at fortsætte 
kampen mod klimaændringer, tab af 
biodiversitet og miljøforringelser; 
understreger vigtigheden af at modsætte 
sig ethvert forslag om at udskyde 
indførelsen af strengere standarder eller 
opfyldelse af allerede fastsatte 
forpligtelser; mener, at ethvert forslag af 
denne art bør undersøges kritisk, idet der 
ikke kun tages hensyn til de berørte 
virksomheders kommercielle interesser, 
men også til samfundsmæssige interesser 
i videre forstand, og idet man forfølger 
målene om fuld beskæftigelse og sociale 
fremskridt;

Or. en

Ændringsforslag 9
Bas Eickhout

Udkast til udtalelse
Punkt 1 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag
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1a. understreger betydningen af 
kortere forsyningskæder og af at mindske 
afhængigheden af tredjelande i vigtige 
sektorer såsom produktion af lægemidler, 
energi og fødevarer, bl.a. gennem grønne 
og sociale offentlige indkøb og gennem 
restriktioner på import af varer, der er 
produceret under dårlige arbejds- og 
miljømæssige standarder;

Or. en

Ændringsforslag 10
Pascal Canfin

Udkast til udtalelse
Punkt 1 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1a. understreger, at de kommende 
lovgivningsforslag, der har til formål at 
fremme et mere bæredygtigt indre marked 
for erhvervsliv og forbrugere, bør bringes 
i fuld overensstemmelse med målet om at 
begrænse den globale opvarmning til 
under 1,5 °C og ikke bør bidrage til tab af 
biodiversitet;

Or. en

Ændringsforslag 11
Pascal Canfin

Udkast til udtalelse
Punkt 1 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1b. minder om, at Unionen både er 
verdens næststørste økonomiske magt og 
verdens største handelsmagt; påpeger, at 
det indre marked er et effektivt redskab, 
som skal anvendes til at udvikle 
bæredygtige og cirkulære produkter eller 
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teknologier, som vil blive morgendagens 
standarder, og dermed sætte borgerne i 
stand til at erhverve prismæssigt 
overkommelige produkter, som er sikrere, 
sundere og mere respektfulde over for 
planeten;

Or. en

Ændringsforslag 12
Rovana Plumb, Simona Bonafè, Łukasz Kohut, Sara Cerdas, César Luena, Milan 
Brglez, Biljana Borzan, Tudor Ciuhodaru

Udkast til udtalelse
Punkt 1 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1b. understreger, at omstillingen til 
klimaneutralitet senest i 2050 og 
omstillingen til en ægte cirkulær økonomi 
og et bæredygtigt indre marked skaber 
nye forretningsmuligheder og 
arbejdspladser og derfor kan bidrage 
væsentligt til en bæredygtig økonomisk 
genopretning;

Or. en

Ændringsforslag 13
Rovana Plumb, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Łukasz Kohut, Sara Cerdas, Milan 
Brglez, Tudor Ciuhodaru

Udkast til udtalelse
Punkt 1 c (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1c. understreger vigtigheden af, at 
Kommissionen og medlemsstaterne i 
omstillingen til en cirkulær økonomi og 
klimaneutralitet senest i 2050 i 
tilstrækkelig grad vurderer de 
beskæftigelsesmæssige behov, herunder 
med hensyn til krav om uddannelse og 
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erhvervsuddannelse, fremmer den 
økonomiske udvikling og gør deres 
yderste for at opnå en fair og retfærdig 
omstilling;

Or. en

Ændringsforslag 14
Rovana Plumb, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Łukasz Kohut, Sara Cerdas, César 
Luena, Milan Brglez, Tudor Ciuhodaru

Udkast til udtalelse
Punkt 1 d (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1d. opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at samarbejde med 
alle dele af samfundet og alle 
interessenter, herunder 
borgere/forbrugere, 
forbrugerorganisationer og ikke-statslige 
organisationer, erhvervslivet, 
fagforeninger og 
arbejdstagerrepræsentanter, for at sætte 
dem i stand til at træffe foranstaltninger, 
der fører hen imod et bæredygtigt indre 
marked;

Or. en

Ændringsforslag 15
Idoia Villanueva Ruiz, Mick Wallace

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. påpeger, at både bæredygtig 
produktion og bæredygtigt forbrug bør 
fremmes; mener i denne forbindelse, at 
ressourceeffektivitet bør forbedres ved at 
øge det cirkulære aspekt i værdikæderne, 
reducere ressourceforbruget og reducere 

2. noterer sig med dyb bekymring, at 
EU's forbrug ligger på et niveau, hvor EU 
forbruger, som om der var tre jordkloder, 
og glæder sig over Kommissionens 
erkendelse heraf i den nye handlingsplan 
for den cirkulære økonomi; påpeger, at 
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affaldsproduktionen; understreger, at der 
bør udvikles en ny økonomi, der omfatter 
cirkulære tjenesteydelser;

både bæredygtig produktion og 
bæredygtigt forbrug bør garanteres 
gennem denne handlingsplan; mener i 
denne forbindelse, at ressourceeffektivitet 
bør forbedres ved at øge det cirkulære 
aspekt i værdikæderne, reducere 
ressourceforbruget og reducere 
affaldsproduktionen; understreger, at der 
bør udvikles en ny økonomi, der omfatter 
cirkulære tjenesteydelser; understreger 
behovet for at mindske den samlede 
ressourceanvendelse og i den forbindelse 
indføre foranstaltninger med henblik på 
at mindske EU's ressourcefodaftryk;

Or. en

Ændringsforslag 16
Bas Eickhout

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. påpeger, at både bæredygtig 
produktion og bæredygtigt forbrug bør 
fremmes; mener i denne forbindelse, at 
ressourceeffektivitet bør forbedres ved at 
øge det cirkulære aspekt i værdikæderne, 
reducere ressourceforbruget og reducere 
affaldsproduktionen; understreger, at der 
bør udvikles en ny økonomi, der omfatter 
cirkulære tjenesteydelser;

2. påpeger, at både bæredygtig 
produktion og bæredygtigt forbrug bør 
fremmes; mener i denne forbindelse, at 
ressourceeffektivitet bør forbedres ved at 
øge det cirkulære aspekt i værdikæderne, 
reducere ressourceforbruget og reducere 
affaldsproduktionen ved fuldt ud at 
anvende de foranstaltninger, som er 
fastsat i direktiv 2008/98/EF, herunder 
ved at reducere indholdet af farlige 
stoffer; understreger, at der bør udvikles en 
ny økonomi, der omfatter cirkulære 
tjenesteydelser;

Or. en

Ændringsforslag 17
Aurelia Beigneux, Catherine Griset

Udkast til udtalelse
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Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. påpeger, at både bæredygtig 
produktion og bæredygtigt forbrug bør 
fremmes; mener i denne forbindelse, at 
ressourceeffektivitet bør forbedres ved at 
øge det cirkulære aspekt i værdikæderne, 
reducere ressourceforbruget og reducere 
affaldsproduktionen; understreger, at der 
bør udvikles en ny økonomi, der omfatter 
cirkulære tjenesteydelser;

2. påpeger, at både bæredygtig og 
lokal produktion og bæredygtigt forbrug 
bør fremmes; mener i denne forbindelse, at 
ressourceeffektivitet bør forbedres ved at 
øge det cirkulære aspekt i værdikæderne, 
reducere ressourceforbruget og reducere 
affaldsproduktionen; understreger, at der 
bør udvikles en ny lokalorienteret 
økonomi, der omfatter cirkulære 
tjenesteydelser, ved at forkaste 
produktion, som knytter sig til 
frihandelsaftaler;

Or. fr

Ændringsforslag 18
Anna Zalewska

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. påpeger, at både bæredygtig 
produktion og bæredygtigt forbrug bør 
fremmes; mener i denne forbindelse, at 
ressourceeffektivitet bør forbedres ved at 
øge det cirkulære aspekt i værdikæderne, 
reducere ressourceforbruget og reducere 
affaldsproduktionen; understreger, at der 
bør udvikles en ny økonomi, der omfatter 
cirkulære tjenesteydelser;

2. påpeger, at både bæredygtig 
produktion og bæredygtigt forbrug bør 
fremmes; mener i denne forbindelse, at 
ressourceeffektivitet bør forbedres ved at 
øge det cirkulære aspekt i værdikæderne, 
reducere ressourceforbruget og reducere 
affaldsproduktionen; understreger, at 
cirkulære tjenesteydelser og anvendelse af 
lokalt fremstillede produkter bør fremmes;

Or. pl

Ændringsforslag 19
Rovana Plumb, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Łukasz Kohut, Sara Cerdas, César 
Luena, Milan Brglez, Tudor Ciuhodaru

Udkast til udtalelse
Punkt 2
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. påpeger, at både bæredygtig 
produktion og bæredygtigt forbrug bør 
fremmes; mener i denne forbindelse, at 
ressourceeffektivitet bør forbedres ved at 
øge det cirkulære aspekt i værdikæderne, 
reducere ressourceforbruget og reducere 
affaldsproduktionen; understreger, at der 
bør udvikles en ny økonomi, der omfatter 
cirkulære tjenesteydelser;

2. påpeger, at både bæredygtig 
produktion og bæredygtigt forbrug bør 
fremmes; mener i denne forbindelse, at 
ressourceeffektivitet bør forbedres ved at 
øge det cirkulære aspekt i værdikæderne, 
reducere ressourceforbruget, øge 
udbredelsen af sekundære råmaterialer 
og reducere affaldsproduktionen; 
understreger, at der bør udvikles en ny 
økonomi, der omfatter cirkulære 
tjenesteydelser;

Or. en

Ændringsforslag 20
Radan Kanev

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. påpeger, at både bæredygtig 
produktion og bæredygtigt forbrug bør 
fremmes; mener i denne forbindelse, at 
ressourceeffektivitet bør forbedres ved at 
øge det cirkulære aspekt i værdikæderne, 
reducere ressourceforbruget og reducere 
affaldsproduktionen; understreger, at der 
bør udvikles en ny økonomi, der omfatter 
cirkulære tjenesteydelser;

2. påpeger, at både bæredygtig 
produktion og bæredygtigt forbrug bør 
fremmes; mener i denne forbindelse, at 
ressourceeffektivitet bør forbedres ved at 
øge det cirkulære aspekt i værdikæderne, 
reducere eller optimere ressourceforbruget 
og reducere affaldsproduktionen; 
understreger, at der bør udvikles en ny 
økonomi, der omfatter cirkulære 
tjenesteydelser;

Or. en

Ændringsforslag 21
Sirpa Pietikäinen

Udkast til udtalelse
Punkt 2
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. påpeger, at både bæredygtig 
produktion og bæredygtigt forbrug bør 
fremmes; mener i denne forbindelse, at 
ressourceeffektivitet bør forbedres ved at 
øge det cirkulære aspekt i værdikæderne, 
reducere ressourceforbruget og reducere 
affaldsproduktionen; understreger, at der 
bør udvikles en ny økonomi, der omfatter 
cirkulære tjenesteydelser;

2. påpeger, at både bæredygtig 
produktion og bæredygtigt forbrug bør 
fremmes; mener i denne forbindelse, at 
ressourceeffektivitet bør forbedres ved at 
øge det cirkulære aspekt i værdikæderne, 
reducere ressourceforbruget og minimere 
affaldsproduktionen; understreger, at der 
bør udvikles en ny økonomi, der omfatter 
cirkulære tjenesteydelser;

Or. en

Ændringsforslag 22
Idoia Villanueva Ruiz, Mick Wallace

Udkast til udtalelse
Punkt 2 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2a. insisterer på, at politikken for 
affaldsforvaltning for virkelig at opnå en 
cirkulær økonomi skal bygge på 
reduktion, genbrug og genanvendelse, og 
at både afbrænding af affald med eller 
uden energimæssig udnyttelse 
(forbrændingsanlæg, cementfabrikker, 
industrier) og dumpning (både i Den 
Europæiske Union og på andre 
kontinenter) skal tages ud af cyklussen; 
mener, at der bør gives prioritet til at 
mindske produktionen af plast og 
inkludere tiltag til genbrug og reduktion i 
affaldsproduktionen, forbedre selektiv 
affaldsindsamling, indføre retursystemer 
for emballage og udvikle 
forvaltningsplaner for alt affald fra 
landbrug, skovbrug og husdyrhold, der 
garanterer, at det bliver genbrugt, samt 
genanvendelse af materialer og energi;

Or. en
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Ændringsforslag 23
Sirpa Pietikäinen

Udkast til udtalelse
Punkt 2 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2a. opfordrer medlemsstaterne til at 
investere i en mere systemisk planlægning 
af udformningen af produktionsprocesser, 
hvor affald fra én proces og 
produktionsstrøm effektivt kan ledes ind i 
en anden produktionsproces som 
ressourcer;

Or. en

Ændringsforslag 24
Rovana Plumb, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Łukasz Kohut, Sara Cerdas, César 
Luena, Milan Brglez, Tudor Ciuhodaru

Udkast til udtalelse
Punkt 2 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2a. mener, at modellerne for 
produkter som en tjenesteydelse rummer 
et godt potentiale for at øge det indre 
markeds bæredygtighed, der også bør 
udvikles yderligere;

Or. en

Ændringsforslag 25
Idoia Villanueva Ruiz, Mick Wallace

Udkast til udtalelse
Punkt 2 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2b. understreger, at EU som en del af 
en stærkt globaliseret økonomi ikke kan 
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blive et isoleret bæredygtigt marked, hvis 
det forårsager eller bidrager til ikke-
bæredygtig praksis uden for dets grænser; 
opfordrer Kommissionen til at indføre 
forandringsfremmende foranstaltninger i 
forhold til bæredygtigheden af produkter, 
ressourcer og tjenesteydelser, der 
eksporteres til lande uden for EU, for at 
sikre de samme bæredygtighedsstandarder 
og cirkularitet;

Or. en

Ændringsforslag 26
Rovana Plumb, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Łukasz Kohut, Sara Cerdas, César 
Luena, Milan Brglez, Tudor Ciuhodaru

Udkast til udtalelse
Punkt 2 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2b. opfordrer alle virksomheder og 
organisationer til at lade sig registrere i 
EMAS-systemet med henblik på at 
forbedre deres miljøpræstation; ser frem 
til den kommende revision af direktivet 
om ikkefinansiel rapportering, som bør 
føre til en væsentlig forbedring af 
tilgængeligheden af oplysninger om 
virksomheders miljøpræstation;

Or. en

Ændringsforslag 27
Sirpa Pietikäinen

Udkast til udtalelse
Punkt 2 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2b. opfordrer til, at direktivet om 
miljøvenligt design udvides for at sikre, at 
alle produkter og emballager, der 
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markedsføres i EU, kan opgraderes, 
genbruges, repareres og til slut 
genanvendes på højeste plan, således at 
materialets værdi ikke forringes; dette 
skal opnås gennem udvidet 
producentansvar;

Or. en

Ændringsforslag 28
Rovana Plumb, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Łukasz Kohut, Sara Cerdas, César 
Luena, Milan Brglez, Tudor Ciuhodaru

Udkast til udtalelse
Punkt 2 c (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2c. understreger, at der på grundlag 
af due diligence bør fastsættes strenge 
krav for at sikre, at der ikke markedsføres 
produkter på EU-markedet, som fører til 
forringelse af miljøet eller krænkelser af 
menneskerettighederne;

Or. en

Ændringsforslag 29
Rovana Plumb, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Łukasz Kohut, Sara Cerdas, César 
Luena, Milan Brglez, Tudor Ciuhodaru

Udkast til udtalelse
Punkt 2 d (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2d. anerkender det som værende af 
afgørende betydning, at narrativet i vore 
industrier ændres fra "fra vugge til grav" 
til "fra vugge til vugge", og at 
bæredygtigheden styrkes i alle faser af 
forsyningskæderne, så den miljømæssige 
og sociale bæredygtighed i såvel 
slutproduktet som i fremstillingen af alle 
dets komponenter og udvindingen af 
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råmaterialer sikres;

Or. en

Ændringsforslag 30
Rovana Plumb, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Łukasz Kohut, Sara Cerdas, César 
Luena, Milan Brglez, Tudor Ciuhodaru

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. anser det for afgørende så hurtigt 
som muligt at sikre, at det "bæredygtige 
valg" vil være standardvalget i kraft af at 
være attraktivt, tilgængeligt og bæredygtigt 
for alle forbrugere i EU; opfordrer 
Kommissionen til at skabe incitament for 
udvikling, fremstilling og markedsføring af 
produkter med flere 
anvendelsesmuligheder, der er teknisk 
holdbare og let kan repareres, og som efter 
kassation og behandling med henblik på 
genbrug eller genanvendelse er egnet til at 
blive gjort tilgængelige på markedet eller 
bragt i omsætning for at befordre korrekt 
gennemførelse af affaldshierarkiet: 
opfordrer Kommissionen til at støtte og 
udvikle økonomiske værktøjer, der giver 
en økonomisk fordel til det "bæredygtige 
valg";

3. anser det for afgørende så hurtigt 
som muligt at sikre, at det "bæredygtige 
valg" vil være standardvalget i kraft af at 
være attraktivt, prismæssigt 
overkommeligt, tilgængeligt og 
bæredygtigt for alle forbrugere i EU; 
glæder sig i denne forbindelse stærkt over 
Kommissionens hensigt om at udvikle en 
politisk ramme for bæredygtige produkter, 
der blandt andre foranstaltninger skal 
styrke og udbrede miljøvenligt design med 
henblik på at forbedre produkters 
bæredygtighed gennem krav, inden de 
bringes i omsætning; opfordrer 
Kommissionen til at fremme udvikling, 
fremstilling og markedsføring af 
bæredygtige og sikre produkter med flere 
anvendelsesmuligheder, der er teknisk 
holdbare og let kan repareres, som ikke 
indeholder farlige stoffer, og som efter 
kassation og behandling med henblik på 
genbrug eller genanvendelse er egnet til at 
blive gjort tilgængelige på markedet eller 
bragt i omsætning for at befordre korrekt 
gennemførelse af affaldshierarkiet: 
opfordrer Kommissionen til også at støtte 
og udvikle økonomiske værktøjer, der 
giver en økonomisk fordel til det 
"bæredygtige valg";

Or. en
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Ændringsforslag 31
Idoia Villanueva Ruiz, Mick Wallace

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. anser det for afgørende så hurtigt 
som muligt at sikre, at det "bæredygtige 
valg" vil være standardvalget i kraft af at 
være attraktivt, tilgængeligt og bæredygtigt 
for alle forbrugere i EU; opfordrer 
Kommissionen til at skabe incitament for 
udvikling, fremstilling og markedsføring af 
produkter med flere 
anvendelsesmuligheder, der er teknisk 
holdbare og let kan repareres, og som efter 
kassation og behandling med henblik på 
genbrug eller genanvendelse er egnet til at 
blive gjort tilgængelige på markedet eller 
bragt i omsætning for at befordre korrekt 
gennemførelse af affaldshierarkiet: 
opfordrer Kommissionen til at støtte og 
udvikle økonomiske værktøjer, der giver 
en økonomisk fordel til det "bæredygtige 
valg";

3. anser det for afgørende så hurtigt 
som muligt at sikre, at det "bæredygtige 
valg" vil være standardvalget i kraft af at 
være prismæssigt overkommeligt, 
attraktivt, tilgængeligt og bæredygtigt for 
alle forbrugere i EU; opfordrer 
Kommissionen til at sikre udvikling, 
fremstilling og markedsføring af produkter 
med flere anvendelsesmuligheder, der er 
holdbare og let og til en overkommelig pris 
kan repareres, og som efter kassation og 
behandling med henblik på genbrug eller 
genanvendelse er egnet til at blive gjort 
tilgængelige på markedet eller bragt i 
omsætning for at befordre korrekt 
gennemførelse af affaldshierarkiet: 
opfordrer Kommissionen til at støtte og 
udvikle økonomiske værktøjer, der sikrer 
en økonomisk fordel til de mest 
"bæredygtige valg"; mener, at der ikke 
kan være et bæredygtigt marked, hvis der 
findes en produktion, som opfylder 
bæredygtighedskriterierne, men ikke kan 
få adgang til markedet, fordi den ikke er 
tilstrækkeligt indbringende; insisterer på 
behovet for at fremme bæredygtige 
alternativer med offentlige midler for at 
sikre rimelige priser for forbrugere og 
producenter;

Or. en

Ændringsforslag 32
Anna Zalewska

Udkast til udtalelse
Punkt 3
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. anser det for afgørende så hurtigt 
som muligt at sikre, at det "bæredygtige 
valg" vil være standardvalget i kraft af at 
være attraktivt, tilgængeligt og 
bæredygtigt for alle forbrugere i EU; 
opfordrer Kommissionen til at skabe 
incitament for udvikling, fremstilling og 
markedsføring af produkter med flere 
anvendelsesmuligheder, der er teknisk 
holdbare og let kan repareres, og som efter 
kassation og behandling med henblik på 
genbrug eller genanvendelse er egnet til at 
blive gjort tilgængelige på markedet eller 
bragt i omsætning for at befordre korrekt 
gennemførelse af affaldshierarkiet: 
opfordrer Kommissionen til at støtte og 
udvikle økonomiske værktøjer, der giver 
en økonomisk fordel til det "bæredygtige 
valg";

3. anser det for afgørende, at 
forbrugerne modtager klare og 
gennemsigtige oplysninger om deres 
produkters miljøpåvirkning; opfordrer 
Kommissionen til at skabe incitament for 
udvikling, fremstilling og markedsføring af 
produkter med flere 
anvendelsesmuligheder, der er teknisk 
holdbare og let kan repareres, og som efter 
kassation og behandling med henblik på 
genbrug eller genanvendelse er egnet til at 
blive gjort tilgængelige på markedet eller 
bragt i omsætning for at befordre korrekt 
gennemførelse af affaldshierarkiet;

Or. pl

Ændringsforslag 33
Bas Eickhout

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. anser det for afgørende så hurtigt 
som muligt at sikre, at det "bæredygtige 
valg" vil være standardvalget i kraft af at 
være attraktivt, tilgængeligt og bæredygtigt 
for alle forbrugere i EU; opfordrer 
Kommissionen til at skabe incitament for 
udvikling, fremstilling og markedsføring af 
produkter med flere 
anvendelsesmuligheder, der er teknisk 
holdbare og let kan repareres, og som efter 
kassation og behandling med henblik på 
genbrug eller genanvendelse er egnet til at 
blive gjort tilgængelige på markedet eller 
bragt i omsætning for at befordre korrekt 
gennemførelse af affaldshierarkiet: 

3. anser det for afgørende så hurtigt 
som muligt at sikre, at det "bæredygtige 
valg" vil være standardvalget i kraft af at 
være attraktivt, tilgængeligt og bæredygtigt 
for alle forbrugere i EU; opfordrer 
Kommissionen til at fastsætte 
minimumskrav og -mål for præstation – 
herunder ved påbud om minimumstider 
for levering af reservedele afhængigt af 
produktkategori og rimelige maksimale 
leveringstider – for design, fremstilling og 
markedsføring af produkter med flere 
anvendelsesmuligheder, der er teknisk 
holdbare og let kan repareres, og som efter 
kassation og behandling med henblik på 
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opfordrer Kommissionen til at støtte og 
udvikle økonomiske værktøjer, der giver 
en økonomisk fordel til det "bæredygtige 
valg";

genbrug eller genanvendelse er egnet til at 
blive gjort tilgængelige på markedet eller 
bragt i omsætning for at befordre korrekt 
gennemførelse af affaldshierarkiet; 
opfordrer Kommissionen til at støtte og 
udvikle økonomiske værktøjer, der giver 
en økonomisk fordel til det "bæredygtige 
valg";

Or. en

Ændringsforslag 34
Radan Kanev

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. anser det for afgørende så hurtigt 
som muligt at sikre, at det "bæredygtige 
valg" vil være standardvalget i kraft af at 
være attraktivt, tilgængeligt og bæredygtigt 
for alle forbrugere i EU; opfordrer 
Kommissionen til at skabe incitament for 
udvikling, fremstilling og markedsføring af 
produkter med flere 
anvendelsesmuligheder, der er teknisk 
holdbare og let kan repareres, og som efter 
kassation og behandling med henblik på 
genbrug eller genanvendelse er egnet til at 
blive gjort tilgængelige på markedet eller 
bragt i omsætning for at befordre korrekt 
gennemførelse af affaldshierarkiet: 
opfordrer Kommissionen til at støtte og 
udvikle økonomiske værktøjer, der giver 
en økonomisk fordel til det "bæredygtige 
valg";

3. anser det for afgørende så hurtigt 
som muligt at sikre, at det "bæredygtige 
valg" vil være standardvalget i kraft af at 
være attraktivt og tilgængeligt for alle 
forbrugere i EU; opfordrer Kommissionen 
til at skabe incitament for udvikling, 
fremstilling og markedsføring af produkter 
med flere anvendelsesmuligheder, der er 
teknisk holdbare og let kan repareres, og 
som efter kassation og behandling med 
henblik på genbrug eller genanvendelse er 
egnet til at blive gjort tilgængelige på 
markedet eller bragt i omsætning for at 
befordre korrekt gennemførelse af 
affaldshierarkiet: opfordrer Kommissionen 
til at støtte og udvikle økonomiske 
værktøjer, der giver en økonomisk fordel 
til det "bæredygtige valg"; fremhæver 
vigtigheden af at støtte SMV'ers og 
familievirksomheders inddragelse i 
processen med henblik på at stimulere 
lokale håndværkere og uafhængige 
reparatører;

Or. en
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Ændringsforslag 35
Jessica Polfjärd

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. anser det for afgørende så hurtigt 
som muligt at sikre, at det "bæredygtige 
valg" vil være standardvalget i kraft af at 
være attraktivt, tilgængeligt og bæredygtigt 
for alle forbrugere i EU; opfordrer 
Kommissionen til at skabe incitament for 
udvikling, fremstilling og markedsføring af 
produkter med flere 
anvendelsesmuligheder, der er teknisk 
holdbare og let kan repareres, og som efter 
kassation og behandling med henblik på 
genbrug eller genanvendelse er egnet til at 
blive gjort tilgængelige på markedet eller 
bragt i omsætning for at befordre korrekt 
gennemførelse af affaldshierarkiet: 
opfordrer Kommissionen til at støtte og 
udvikle økonomiske værktøjer, der giver 
en økonomisk fordel til det "bæredygtige 
valg";

3. fremhæver behovet for så hurtigt 
som muligt at fremme det "bæredygtige 
valg", som er attraktivt, tilgængeligt og 
bæredygtigt, så det i tiltagende grad bliver 
tilgængeligt for alle forbrugere i EU; 
opfordrer Kommissionen til at skabe 
incitament for udvikling, fremstilling og 
markedsføring af produkter med flere 
anvendelsesmuligheder, der er teknisk 
holdbare og let kan repareres, og som efter 
kassation og behandling med henblik på 
genbrug eller genanvendelse er egnet til at 
blive gjort tilgængelige på markedet eller 
bragt i omsætning for at befordre korrekt 
gennemførelse af affaldshierarkiet; 
understreger, at formålet med sådanne 
foranstaltninger bør være at muliggøre 
mere bæredygtige forretningsmodeller 
gennem klare og ambitiøse 
lovgivningsmæssige rammer uden at 
pålægge navnlig SMV'er unødvendige 
byrder;

Or. en

Ændringsforslag 36
Aurelia Beigneux, Catherine Griset

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. anser det for afgørende så hurtigt 
som muligt at sikre, at det "bæredygtige 
valg" vil være standardvalget i kraft af at 
være attraktivt, tilgængeligt og bæredygtigt 
for alle forbrugere i EU; opfordrer 
Kommissionen til at skabe incitament for 

3. anser det for vigtigt at sikre, at det 
"bæredygtige valg", der er attraktivt, 
tilgængeligt, bæredygtigt og lokalt, 
promoveres over for forbrugere i EU; 
opfordrer Kommissionen til at skabe 
incitament for udvikling, fremstilling og 
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udvikling, fremstilling og markedsføring af 
produkter med flere 
anvendelsesmuligheder, der er teknisk 
holdbare og let kan repareres, og som efter 
kassation og behandling med henblik på 
genbrug eller genanvendelse er egnet til at 
blive gjort tilgængelige på markedet eller 
bragt i omsætning for at befordre korrekt 
gennemførelse af affaldshierarkiet: 
opfordrer Kommissionen til at støtte og 
udvikle økonomiske værktøjer, der giver 
en økonomisk fordel til det "bæredygtige 
valg";

markedsføring af produkter med flere 
anvendelsesmuligheder, der er teknisk 
holdbare og let kan repareres, og som efter 
kassation og behandling med henblik på 
genbrug eller genanvendelse er egnet til at 
blive gjort tilgængelige på markedet eller 
bragt i omsætning for at befordre korrekt 
gennemførelse af affaldshierarkiet; 
opfordrer Kommissionen til at støtte og 
udvikle økonomiske værktøjer, der giver 
en økonomisk fordel til det "bæredygtige 
valg";

Or. fr

Ændringsforslag 37
Biljana Borzan, Rovana Plumb

Udkast til udtalelse
Punkt 3 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3a. understreger, at en længere levetid 
for produkter forudsætter vedtagelsen af 
foranstaltninger, som forbyder planlagt 
forældelse; opfordrer Kommissionen til at 
kigge nærmere på forlydenderne om, at 
produkter såsom smartphones med fuldt 
overlæg designes til at have et meget kort 
brugsliv, og foreslå tiltag for at forbyde 
dette fænomen;

Or. en

Ændringsforslag 38
Edina Tóth

Udkast til udtalelse
Punkt 3 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag
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3a. understreger, at forebyggelse – 
som defineret i affaldsrammedirektivet – 
af plastaffald bør have førsteprioritet i 
overensstemmelse med affaldshierarkiet;

Or. en

Ændringsforslag 39
Bas Eickhout

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. understreger, at forbrugerne bør 
kunne deltage fuldt ud i den økologiske 
omstilling; opfordrer Kommissionen til at 
udarbejde lovforslag til de redskaber, der er 
nødvendige for at nå dette mål, herunder 
forbedret produktinformation gennem 
mærkning, grøn anprisning, udvidede 
retlige garantier og definitioner samt 
foranstaltninger mod planlagt forældelse 
og grønvaskning; opfordrer Kommissionen 
til at garantere EU-borgernes ret til 
reparation af varer; understreger, at 
sådanne værktøjer skal være baseret på 
fornuftige miljøkriterier, som giver 
forbrugerne mulighed for nøjagtigt at 
vurdere produkters miljøvirkninger på 
grundlag af deres livscyklus, deres 
miljøaftryk, levetid og kvalitet;

4. understreger, at forbrugerne bør 
kunne deltage fuldt ud i den økologiske 
omstilling; opfordrer Kommissionen til at 
udarbejde lovforslag til de redskaber, der er 
nødvendige for at nå dette mål, herunder 
ved at: 

kræve forbedret produktinformation 
gennem obligatorisk mærkning om et 
produkts holdbarhed og mulighederne for 
at reparere det (bl.a. forventet levetid, 
tilgængeligheden af reservedele)
definere holdbarhed og mulighed for 
reparation som vigtigste egenskaber ved et 
produkt i henhold til direktiv 2011/83/EU 
og 2005/29/EU
forbedre metoder til kontrol af grøn 
anprisning, inden et produkt bringes i 
omsætning



AM\1198582DA.docx 25/42 PE647.121v01-00

DA

udvide retlige garantier i forhold til den 
forventede levetid for en produktkategori 
og definitioner

samt ved at forbyde praksis, der bevidst 
tilsigter at forkorte et produkts levetid, 
eksempelvis ved at designe det på en 
måde, som forhindrer reparation, eller få 
det til at fungere langsommere efter en 
softwareopdatering (planlagt forældelse) 
og grønvaskning ved at føje dem til bilag I 
til direktiv 2005/29;
opfordrer Kommissionen til at garantere 
EU-borgernes ret til reparation af varer til 
en overkommelig pris ved hjælp af et sæt 
specifikke foranstaltninger såsom:
forpligtelse til at tilvejebringe oplysninger 
med hensyn til tilgængelighed af og priser 
på reservedele og reparationstid på 
købstidspunktet (tilgængelighed af og pris 
på reservedele fra købstidspunktet, 
reparationstid)
at tilbyde ikke-diskriminerende adgang til 
oplysninger om reparation og 
vedligeholdelse for alle 
reparationsaktører, herunder forbrugere
at fremme standardisering med henblik på 
at fremme interoperabiliteten mellem 
reservedele
at prioritere reparation frem for 
udskiftning gennem målrettede 
incitamenter
at støtte reparationstjenester ved hjælp af 
finansielle incitamenter;
understreger, at sådanne værktøjer skal 
være baseret på fornuftige miljøkriterier, 
som giver forbrugerne mulighed for 
nøjagtigt at vurdere produkters 
miljøvirkninger på grundlag af deres 
livscyklus, deres miljøaftryk, levetid og 
kvalitet;

Or. en
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Ændringsforslag 40
Jessica Polfjärd

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. understreger, at forbrugerne bør 
kunne deltage fuldt ud i den økologiske 
omstilling; opfordrer Kommissionen til at 
udarbejde lovforslag til de redskaber, der er 
nødvendige for at nå dette mål, herunder 
forbedret produktinformation gennem 
mærkning, grøn anprisning, udvidede 
retlige garantier og definitioner samt 
foranstaltninger mod planlagt forældelse 
og grønvaskning; opfordrer Kommissionen 
til at garantere EU-borgernes ret til 
reparation af varer; understreger, at 
sådanne værktøjer skal være baseret på 
fornuftige miljøkriterier, som giver 
forbrugerne mulighed for nøjagtigt at 
vurdere produkters miljøvirkninger på 
grundlag af deres livscyklus, deres 
miljøaftryk, levetid og kvalitet;

4. understreger, at forbrugerne bør 
kunne deltage fuldt ud i den bæredygtige 
omstilling; opfordrer Kommissionen til at 
udarbejde lovforslag til de redskaber, der er 
nødvendige for at nå dette mål, herunder 
forbedret produktinformation gennem 
mærkning, grøn anprisning, retlige 
garantier i overensstemmelse med direktiv 
2019/771 samt foranstaltninger mod for 
tidlig forældelse og grønvaskning; 
opfordrer Kommissionen til at fremme EU-
borgernes muligheder for reparation af 
varer; understreger, at sådanne værktøjer 
skal være baseret på fornuftige 
miljøkriterier, som giver forbrugerne 
mulighed for nøjagtigt at vurdere 
produkters miljøvirkninger på grundlag af 
deres livscyklus, deres miljøaftryk, levetid 
og kvalitet; understreger, at sådanne nye 
foranstaltninger bør være 
forholdsmæssige, baseret på 
konsekvensanalyser, tage hensyn til input 
fra relevante interessenter i værdikæden, 
afspejle vigtigheden af at bevare den 
europæiske konkurrenceevne og komme 
Kommissionens "én ind, én ud-princip" i 
hu;

Or. en

Ændringsforslag 41
Rovana Plumb, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Łukasz Kohut, Sara Cerdas, César 
Luena, Milan Brglez, Tudor Ciuhodaru

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag
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4. understreger, at forbrugerne bør 
kunne deltage fuldt ud i den økologiske 
omstilling; opfordrer Kommissionen til at 
udarbejde lovforslag til de redskaber, der er 
nødvendige for at nå dette mål, herunder 
forbedret produktinformation gennem 
mærkning, grøn anprisning, udvidede 
retlige garantier og definitioner samt 
foranstaltninger mod planlagt forældelse 
og grønvaskning; opfordrer Kommissionen 
til at garantere EU-borgernes ret til 
reparation af varer; understreger, at 
sådanne værktøjer skal være baseret på 
fornuftige miljøkriterier, som giver 
forbrugerne mulighed for nøjagtigt at 
vurdere produkters miljøvirkninger på 
grundlag af deres livscyklus, deres 
miljøaftryk, levetid og kvalitet;

4. understreger, at forbrugerne bør 
kunne deltage fuldt ud i den økologiske 
omstilling; opfordrer Kommissionen til at 
udarbejde lovforslag til de redskaber, der er 
nødvendige for at nå dette mål, herunder 
forbedret produktinformation gennem 
mærkning, grøn anprisning, udvidede 
retlige garantier og definitioner samt 
strenge foranstaltninger mod planlagt 
forældelse og grønvaskning; opfordrer 
Kommissionen til straks at garantere EU-
borgernes ret til reparation; understreger, at 
alle sådanne værktøjer skal være baseret på 
tilvejebringelse af enkle og klare 
oplysninger og processer til forbrugerne 
samt på fornuftige miljøkriterier, som 
giver forbrugerne mulighed for nøjagtigt at 
vurdere produkters klima- og 
miljøvirkninger på grundlag af deres 
livscyklus, deres miljøaftryk, levetid og 
kvalitet; understreger imidlertid, at 
tilskyndelse til bæredygtigt forbrug kun 
udgør møntens ene side, og at 
omstillingen til cirkularitet bør starte med 
produktion og miljøvenligt design;

Or. en

Ændringsforslag 42
Idoia Villanueva Ruiz, Mick Wallace

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. understreger, at forbrugerne bør 
kunne deltage fuldt ud i den økologiske 
omstilling; opfordrer Kommissionen til at 
udarbejde lovforslag til de redskaber, der er 
nødvendige for at nå dette mål, herunder 
forbedret produktinformation gennem 
mærkning, grøn anprisning, udvidede 
retlige garantier og definitioner samt 
foranstaltninger mod planlagt forældelse 
og grønvaskning; opfordrer Kommissionen 
til at garantere EU-borgernes ret til 

4. understreger, at forbrugerne bør 
kunne deltage fuldt ud i den økologiske 
omstilling; opfordrer Kommissionen til at 
udarbejde lovforslag til de redskaber, der er 
nødvendige for at nå dette mål, herunder 
forbedret produktinformation gennem 
mærkning, grøn anprisning, udvidede 
retlige garantier og definitioner samt 
foranstaltninger til at sætte en stopper for 
planlagt forældelse og grønvaskning; 
opfordrer Kommissionen til at garantere 
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reparation af varer; understreger, at 
sådanne værktøjer skal være baseret på 
fornuftige miljøkriterier, som giver 
forbrugerne mulighed for nøjagtigt at 
vurdere produkters miljøvirkninger på 
grundlag af deres livscyklus, deres 
miljøaftryk, levetid og kvalitet;

EU-borgernes ret til reparation af varer og 
sikre, at denne ret gør det muligt for folk 
at reparere deres produkter på en nem og 
prismæssigt overkommelig måde; 
understreger, at sådanne værktøjer skal 
være baseret på fornuftige miljøkriterier, 
som giver forbrugerne mulighed for 
nøjagtigt at vurdere produkters 
miljøvirkninger på grundlag af deres 
livscyklus, deres miljøaftryk, levetid og 
kvalitet; understreger, at overgangen til 
en cirkulær økonomi ikke kan være 
forbrugerstyret og skal have en kraftig 
lovgivningsmæssig dimension;

Or. en

Ændringsforslag 43
Sirpa Pietikäinen

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. understreger, at forbrugerne bør 
kunne deltage fuldt ud i den økologiske 
omstilling; opfordrer Kommissionen til at 
udarbejde lovforslag til de redskaber, der er 
nødvendige for at nå dette mål, herunder 
forbedret produktinformation gennem 
mærkning, grøn anprisning, udvidede 
retlige garantier og definitioner samt 
foranstaltninger mod planlagt forældelse 
og grønvaskning; opfordrer Kommissionen 
til at garantere EU-borgernes ret til 
reparation af varer; understreger, at 
sådanne værktøjer skal være baseret på 
fornuftige miljøkriterier, som giver 
forbrugerne mulighed for nøjagtigt at 
vurdere produkters miljøvirkninger på 
grundlag af deres livscyklus, deres 
miljøaftryk, levetid og kvalitet;

4. understreger, at forbrugerne bør 
kunne deltage fuldt ud i den økologiske 
omstilling; opfordrer Kommissionen til at 
udarbejde lovforslag til de redskaber, der er 
nødvendige for at nå dette mål, herunder 
forbedret produktinformation gennem 
obligatorisk miljømærkning, grøn 
anprisning, udvidede retlige garantier og 
definitioner samt udvidet producentansvar 
og udvidede rettigheder og forbud mod og 
kriminalisering af planlagt forældelse og 
grønvaskning og obligatoriske 
pantsystemer for visse produkter såsom 
PET-flasker; opfordrer Kommissionen til 
at garantere EU-borgernes ret til reparation 
af varer, herunder fri adgang til 
oplysninger; understreger, at sådanne 
værktøjer skal være baseret på fornuftige 
miljøkriterier, som giver forbrugerne 
mulighed for nøjagtigt at vurdere 
produkters miljøvirkninger på grundlag af 
deres livscyklus, deres miljøaftryk, levetid 
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og kvalitet;

Or. en

Ændringsforslag 44
Aurelia Beigneux, Catherine Griset

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. understreger, at forbrugerne bør 
kunne deltage fuldt ud i den økologiske 
omstilling; opfordrer Kommissionen til at 
udarbejde lovforslag til de redskaber, der 
er nødvendige for at nå dette mål, herunder 
forbedret produktinformation gennem 
mærkning, grøn anprisning, udvidede 
retlige garantier og definitioner samt 
foranstaltninger mod planlagt forældelse 
og grønvaskning; opfordrer Kommissionen 
til at garantere EU-borgernes ret til 
reparation af varer; understreger, at 
sådanne værktøjer skal være baseret på 
fornuftige miljøkriterier, som giver 
forbrugerne mulighed for nøjagtigt at 
vurdere produkters miljøvirkninger på 
grundlag af deres livscyklus, deres 
miljøaftryk, levetid og kvalitet;

4. understreger, at forbrugerne bør 
kunne deltage fuldt ud i den økologiske 
omstilling; opfordrer Kommissionen til at 
udarbejde idéer til de redskaber, der er 
nødvendige for at nå dette mål, herunder 
forbedret produktinformation gennem 
mærkning, miljøaftryk (fra fremstilling til 
endelig genanvendelse), grøn anprisning, 
udvidede retlige garantier og definitioner 
samt foranstaltninger mod planlagt 
forældelse og grønvaskning; opfordrer 
Kommissionen til at garantere EU-
borgernes ret til reparation af varer; 
understreger, at sådanne værktøjer skal 
være baseret på fornuftige miljøkriterier, 
som giver forbrugerne mulighed for 
nøjagtigt at vurdere produkters 
miljøvirkninger på grundlag af deres 
livscyklus, deres miljøaftryk, levetid og 
kvalitet;

Or. fr

Ændringsforslag 45
Edina Tóth

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. understreger, at forbrugerne bør 
kunne deltage fuldt ud i den økologiske 

4. understreger, at forbrugerne bør 
kunne deltage fuldt ud i den økologiske 
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omstilling; opfordrer Kommissionen til at 
udarbejde lovforslag til de redskaber, der er 
nødvendige for at nå dette mål, herunder 
forbedret produktinformation gennem 
mærkning, grøn anprisning, udvidede 
retlige garantier og definitioner samt 
foranstaltninger mod planlagt forældelse 
og grønvaskning; opfordrer Kommissionen 
til at garantere EU-borgernes ret til 
reparation af varer; understreger, at 
sådanne værktøjer skal være baseret på 
fornuftige miljøkriterier, som giver 
forbrugerne mulighed for nøjagtigt at 
vurdere produkters miljøvirkninger på 
grundlag af deres livscyklus, deres 
miljøaftryk, levetid og kvalitet;

omstilling; opfordrer Kommissionen til at 
udarbejde lovforslag til de redskaber, der er 
nødvendige for at nå dette mål, herunder 
forbedret produktinformation gennem 
mærkning, grøn anprisning, samt 
foranstaltninger mod for tidlig forældelse 
og grønvaskning; opfordrer Kommissionen 
til at garantere EU-borgernes ret til 
reparation af varer; understreger, at 
sådanne værktøjer skal være baseret på 
fornuftige miljøkriterier, som giver 
forbrugerne mulighed for nøjagtigt at 
vurdere produkters miljøvirkninger på 
grundlag af deres livscyklus, deres 
miljøaftryk, levetid og kvalitet;

Or. en

Ændringsforslag 46
Idoia Villanueva Ruiz, Mick Wallace

Udkast til udtalelse
Punkt 4 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4a. understreger, at energimarkedet er 
et af de mindst bæredygtige markeder på 
grund af de kilder, som energien udvindes 
af, markedets meget dårlige funktion, dets 
organisation i form af et oligopol og de 
høje priser på denne energi; mener, at 
retten til prismæssigt overkommelig og 
tilgængelig energi, som er et 
grundlæggende og nødvendigt gode, bør 
anerkendes; mener, at der bør fastlægges 
en fælles europæisk definition af 
energifattigdom; fremhæver 
nødvendigheden af at udrydde denne 
fattigdom, som omkring 54 millioner 
europæere er ramt af;

Or. en
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Ændringsforslag 47
Jessica Polfjärd

Udkast til udtalelse
Punkt 4 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4a. bemærker vigtigheden af et 
velfungerende indre marked for 
affaldsforvaltning og understreger 
behovet for yderligere at forbedre 
markedsforholdene for overførsel, 
behandling og genanvendelse af affald; 
opfordrer i denne forbindelse 
Kommissionen og medlemsstaterne til at 
lette en sådan forbedring, herunder 
gennem lovgivningsforslag med henblik 
på at sikre større harmonisering af 
lovgivningen;

Or. en

Ændringsforslag 48
Rovana Plumb, Biljana Borzan, Łukasz Kohut, Sara Cerdas, César Luena, Milan 
Brglez, Tudor Ciuhodaru

Udkast til udtalelse
Punkt 4 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4a. opfordrer Kommissionen til også i 
tilstrækkelig grad at håndtere den 
omstændighed, at produkter udbydes i to 
forskellige kvaliteter, og sikre, at 
mennesker i alle medlemsstater har 
adgang til samme kvalitet af fødevarer og 
andre produkter, og at de har samme 
forbrugerrettigheder, eksempelvis retten 
til reparation, uanset i hvilken 
medlemsstat de bor;

Or. en
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Ændringsforslag 49
Edina Tóth

Udkast til udtalelse
Punkt 4 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4a. opfordrer Kommissionen til at 
fremme sammenlignelige og 
harmoniserede produktoplysninger, 
herunder frivillig mærkning af produkter, 
for både forbrugere og virksomheder på 
grundlag af solide data og 
forbrugerundersøgelser og i fuldt samråd 
med alle relevante interessenter og 
samtidig undgå, at SMV'er pålægges for 
store byrder;

Or. en

Ændringsforslag 50
Biljana Borzan

Udkast til udtalelse
Punkt 4 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4a. opfordrer til at vedtage krav om 
miljøvenligt design for så bred en vifte af 
produkter som muligt og understreger, at 
krav om miljøvenligt design skal være 
obligatoriske; opfordrer til, at krav om 
miljøvenligt design skal gælde for ikke-
energiprodukter med høj miljøpåvirkning, 
eksempelvis tekstiler og møbler;

Or. en

Ændringsforslag 51
Sirpa Pietikäinen

Udkast til udtalelse
Punkt 4 a (nyt)
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4a. opfordrer til at indføre og anvende 
obligatoriske pantsystemer som dem, der 
er lavet til flasker, hvilket giver mulighed 
for at holde kvaliteten af plast på ca. 
samme niveau fra én gangs brug til den 
næste;

Or. en

Ændringsforslag 52
Idoia Villanueva Ruiz, Mick Wallace

Udkast til udtalelse
Punkt 4 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4b. mener, at bæredygtighed for 
virksomheder og forbrugere ikke blot 
drejer sig om miljøforhold, men også skal 
gælde arbejde og inddrage 
arbejdsbetingelserne for de arbejdstagere, 
der er involveret i hele processen fra 
forarbejdning over transport og salg, til 
produktet når ud til forbrugeren; 
understreger, at det bæredygtige valg skal 
være det, som tilbydes og/eller foretages 
under overholdelse af de højeste 
arbejdsstandarder og med fuld respekt for 
menneskerettigheder, ligestilling mellem 
kønnene og ikke-forskelsbehandling;

Or. en

Ændringsforslag 53
Rovana Plumb, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Łukasz Kohut, Sara Cerdas, César 
Luena, Milan Brglez, Tudor Ciuhodaru

Udkast til udtalelse
Punkt 4 b (nyt)
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4b. foreslår, at der udarbejdes klare 
retningslinjer og standarder for grønne 
anprisninger og løfter, der udmøntes i 
miljømærker; ser frem til det planlagte 
lovgivningsforslag om dokumentation for 
grønne anprisninger; mener, at 
forbrugerne, ved at der tilvejebringes 
gennemsigtighed og vejledning for dem 
gennem præcise og ansvarlige 
oplysninger og miljømærkning, vil have 
forøget tillid til produkter og markeder, 
hvilket i sidste ende vil føre til bæredygtigt 
forbrug;

Or. en

Ændringsforslag 54
Edina Tóth, Hildegard Bentele

Udkast til udtalelse
Punkt 4 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4b. opfordrer Kommissionen til at 
forbedre rammerne for overførsel af 
sorteret affald og genanvendelige 
materialer i og uden for EU i 
overensstemmelse med rammedirektivet 
om affald med henblik på at fremme 
bæredygtige økonomiske vilkår på EU's 
genanvendelsesmarkeder og sikre en 
effektiv miljøbeskyttelse ved 
affaldsoverførsler uden for EU;

Or. en

Ændringsforslag 55
Jessica Polfjärd

Udkast til udtalelse
Punkt 4 b (nyt)
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4b. understreger betydningen af at 
inddrage den private sektor som en 
ansvarlig interessent i overgangen til en 
mere bæredygtig og cirkulær økonomi; 
bemærker, at bæredygtig og cirkulær 
industriel praksis er af afgørende 
betydning for at nå målene i den 
europæiske grønne pagt og Parisaftalen;

Or. en

Ændringsforslag 56
Biljana Borzan, Rovana Plumb

Udkast til udtalelse
Punkt 4 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4b. opfordrer til en revision af 
direktivet om miljømærkning med henblik 
på at forbedre forbrugeroplysningen om 
muligheder for reparation, tilgængelighed 
og prismæssig overkommelighed af 
reservedele og gør det selv-muligheder.

Or. en

Ændringsforslag 57
Edina Tóth, Hildegard Bentele

Udkast til udtalelse
Punkt 4 c (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4c. bemærker, at den private sektor 
for affaldsforvaltning spiller en afgørende 
rolle med hensyn til at styrke den 
cirkulære økonomi, idet den tegner sig for 
en andel på 60 % af markedet for 
husholdningsaffald og 75 % af markedet 
for industri- og erhvervsaffald; opfordrer 
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Kommissionen og medlemsstaterne til at 
stimulere investeringer i og af den private 
sektor for yderligere at fremme 
bæredygtig affaldsforvaltning og støtte 
efterspørgslen efter genanvendte 
materialer og produkter, der indeholder 
genanvendte materialer;

Or. en

Ændringsforslag 58
Edina Tóth

Udkast til udtalelse
Punkt 4 d (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4d. opfordrer Kommissionen til at 
fremme udbredelsen af genanvendt 
indhold ved at tage udgangspunkt i 
eksisterende og fremme nye initiativer hos 
industri og interessenter;

Or. en

Ændringsforslag 59
Edina Tóth

Udkast til udtalelse
Punkt 4 e (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4e. noterer sig Kommissionens 
meddelelse om at udvide direktivet om 
miljøvenligt design til ikke kun at omfatte 
energirelaterede produkter og om at 
overveje at indføre yderligere 
bæredygtighedsprincipper; understreger, 
at et forslag om at udvide rammen for 
miljøvenligt design bør baseres på en 
grundig konsekvensanalyse, ikke bør føre 
til for store administrative byrder for 
SMV'er og bør udvikles i fuldt samarbejde 
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med industrien;

Or. en

Ændringsforslag 60
Edina Tóth

Udkast til udtalelse
Punkt 4 f (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4f. mener, at direktivet om 
miljøvenligt design rummer et betydeligt 
potentiale for forbedring af 
ressourceeffektivitet, som hidtil er 
uudnyttet; opfordrer Kommissionen til at 
prioritere iværksættelsen og 
gennemgangen af foranstaltninger 
vedrørende produkter, der har det største 
potentiale med hensyn til såvel 
primærenergibesparelser som den 
cirkulære økonomi; opfordrer til, at der 
under forstudierne foretages systematiske 
dybtgående analyser af den cirkulære 
økonomis potentiale med hensyn til at 
udbrede miljøvenligt design til andre 
produktgrupper;

Or. en

Ændringsforslag 61
Sirpa Pietikäinen

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. fremhæver den rolle, som grønt 
offentligt indkøb spiller i at fremskynde 
overgangen til en mere bæredygtig og 
cirkulær økonomi, og betydningen af at 
fremme udbredelsen af grønt offentligt 
indkøb i forbindelse med EU's økonomiske 

5. fremhæver den rolle, som grønt 
offentligt indkøb spiller i at fremskynde 
overgangen til en mere bæredygtig og 
cirkulær økonomi, og betydningen af at 
fremme udbredelsen af grønt offentligt 
indkøb i forbindelse med EU's økonomiske 
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genopretning; minder om Kommissionens 
tilsagn om at foreslå yderligere lovgivning 
om grønt offentligt indkøb.

genopretning; minder om Kommissionens 
tilsagn om at foreslå yderligere lovgivning 
om grønt offentligt indkøb, således at det 
grønne alternativ i forbindelse med alle 
offentlige indkøb bør være standardvalget, 
som skal følges eller forklares, således at 
der kun kan afviges herfra med 
acceptable begrundelser;

Or. en

Ændringsforslag 62
Rovana Plumb, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Łukasz Kohut, Sara Cerdas, César 
Luena, Milan Brglez, Tudor Ciuhodaru

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. fremhæver den rolle, som grønt 
offentligt indkøb spiller i at fremskynde 
overgangen til en mere bæredygtig og 
cirkulær økonomi, og betydningen af at 
fremme udbredelsen af grønt offentligt 
indkøb i forbindelse med EU's økonomiske 
genopretning; minder om Kommissionens 
tilsagn om at foreslå yderligere lovgivning 
om grønt offentligt indkøb.

5. fremhæver den rolle, som grønt 
offentligt indkøb spiller i at fremskynde 
overgangen til en mere bæredygtig og 
cirkulær økonomi, og betydningen af at 
fremme udbredelsen af grønt offentligt 
indkøb i forbindelse med EU's økonomiske 
genopretning; minder om Kommissionens 
tilsagn om at foreslå yderligere lovgivning 
om grønt offentligt indkøb og opfordrer 
Kommissionen til at fremsætte et 
ambitiøst forslag, der i væsentlig grad vil 
øge anvendelsen af grønne offentlige 
indkøb;

Or. en

Ændringsforslag 63
Jessica Polfjärd

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. fremhæver den rolle, som grønt 5. glæder sig over muligheden for at 
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offentligt indkøb spiller i at fremskynde 
overgangen til en mere bæredygtig og 
cirkulær økonomi,og betydningen af at 
fremme udbredelsen af grønt offentligt 
indkøb i forbindelse med EU's økonomiske 
genopretning; minder om Kommissionens 
tilsagn om at foreslå yderligere lovgivning 
om grønt offentligt indkøb.

tage hensyn til miljømæssige aspekter i 
praksis for offentligt indkøb for at 
fremskynde overgangen til en mere 
bæredygtig og cirkulær økonomi, 
bemærker den rolle, som offentligt indkøb 
spiller i forbindelse med EU's økonomiske 
genopretning; minder om Kommissionens 
tilsagn om at foreslå yderligere lovgivning 
om grønt offentligt indkøb.

Or. en

Ændringsforslag 64
Bas Eickhout

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. fremhæver den rolle, som grønt 
offentligt indkøb spiller i at fremskynde 
overgangen til en mere bæredygtig og 
cirkulær økonomi, og betydningen af at 
fremme udbredelsen af grønt offentligt 
indkøb i forbindelse med EU's økonomiske 
genopretning; minder om Kommissionens 
tilsagn om at foreslå yderligere lovgivning 
om grønt offentligt indkøb.

5. fremhæver den rolle, som grønt 
offentligt indkøb spiller i at fremskynde 
overgangen til en mere bæredygtig og 
cirkulær økonomi, og betydningen af at 
fremme udbredelsen af grønt offentligt 
indkøb i forbindelse med EU's økonomiske 
genopretning; minder om Kommissionens 
tilsagn om at foreslå yderligere lovgivning 
om grønt offentligt indkøb i tråd med 
målene for den europæiske grønne pagt;

Or. en

Ændringsforslag 65
Aurelia Beigneux, Catherine Griset

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. fremhæver den rolle, som grønt 
offentligt indkøb spiller i at fremskynde 
overgangen til en mere bæredygtig og 
cirkulær økonomi, og betydningen af at 

5. fremhæver den rolle, som grønt 
offentligt indkøb spiller i at forbedre 
overgangen til en mere bæredygtig og 
cirkulær økonomi, og betydningen af at 
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fremme udbredelsen af grønt offentligt 
indkøb i forbindelse med EU's økonomiske 
genopretning; minder om Kommissionens 
tilsagn om at foreslå yderligere lovgivning 
om grønt offentligt indkøb.

fremme udbredelsen af grønt offentligt 
indkøb i forbindelse med EU's økonomiske 
genopretning; minder om Kommissionens 
tilsagn om at foreslå yderligere lovgivning 
om grønt offentligt indkøb.

Or. fr

Ændringsforslag 66
Idoia Villanueva Ruiz, Mick Wallace

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. fremhæver den rolle, som grønt 
offentligt indkøb spiller i at fremskynde 
overgangen til en mere bæredygtig og 
cirkulær økonomi, og betydningen af at 
fremme udbredelsen af grønt offentligt 
indkøb i forbindelse med EU's økonomiske 
genopretning; minder om Kommissionens 
tilsagn om at foreslå yderligere lovgivning 
om grønt offentligt indkøb.

5. fremhæver den rolle, som grønt 
offentligt indkøb spiller i at fremskynde 
overgangen til en bæredygtig og cirkulær 
økonomi, og betydningen af at gennemføre 
grønt offentligt indkøb i forbindelse med 
EU's økonomiske genopretning; minder om 
Kommissionens tilsagn om at foreslå 
yderligere lovgivning om grønt offentligt 
indkøb;

Or. en

Ændringsforslag 67
Rovana Plumb, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Łukasz Kohut, Sara Cerdas, Milan 
Brglez, Tudor Ciuhodaru

Udkast til udtalelse
Punkt 5 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5a. påpeger, at de globale værdikæder 
skal diversificeres gennem de nye regler 
for e-handel, indgåelsen af aftalen om 
miljøvenlige varer, der har potentiale til at 
stimulere anvendelsen af miljøvenlige 
varer, og reformen på internationalt plan 
af de immaterielle rettigheder, med 
henblik på at forbedre konkurrenceevnen 
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og sikre mere effektiv beskyttelse af og 
belønning for kreativt arbejde og 
innovation i retning af et dybt, 
bæredygtigt indre marked;

Or. en

Ændringsforslag 68
Rovana Plumb, Biljana Borzan, Łukasz Kohut, Sara Cerdas, César Luena, Milan 
Brglez, Tudor Ciuhodaru

Udkast til udtalelse
Punkt 5 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5b. understreger, at alle forbrugere 
bør have ret til sikre produkter, som ikke 
skader miljøet eller menneskers sundhed; 
opfordrer til en hurtig og effektiv 
udfasning af og et forbud mod farlige 
stoffer, der anvendes i det indre marked; 
understreger, at dette er særligt vigtigt, 
når det gælder stoffer med 
hormonforstyrrende egenskaber; 
understreger, at udviklingen af et 
bæredygtigt indre marked skal være 
baseret på skabelsen af en ikke-giftig 
cirkulær økonomi og et ditto miljø, hvor 
farlige stoffer ikke anvendes eller 
genanvendes;

Or. en

Ændringsforslag 69
Rovana Plumb, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Łukasz Kohut, Sara Cerdas, César 
Luena, Milan Brglez, Tudor Ciuhodaru

Udkast til udtalelse
Punkt 5 c (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5c. mener, at det er vigtigt at øge 
offentlighedens bevidsthed om 
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forbrugerrettigheder og vigtigheden af 
bæredygtigt forbrug af produkter og 
tjenesteydelser; opfordrer Kommissionen 
og medlemsstaterne til at fremme dette 
gennem en platform til udveksling af 
bedste praksis, der omfatter borgere, 
repræsentanter for den offentlige og 
private sektor, lokale myndigheder, den 
akademiske verden, ikke-statslige 
organisationer, 
civilsamfundsorganisationer og 
forbrugerorganisationer, for at sikre, at 
alle borgere har adgang til letforståelig og 
omfattende information.

Or. en


