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Ændringsforslag 1
Michèle Rivasi

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. er tilfreds med det arbejde, der 
udføres af de fem decentrale agenturer, der 
henhører under dets ansvarsområde, og 
som udfører tekniske, videnskabelige eller 
forvaltningsmæssige opgaver, der hjælper 
EU-institutionerne med at udarbejde og 
gennemføre politikker inden for miljø, 
klima, folkesundhed og fødevaresikkerhed, 
og med den måde, hvorpå disse agenturers 
budgetter gennemføres;

2. er tilfreds med det arbejde, der 
udføres af de fem decentrale agenturer, der 
henhører under dets ansvarsområde, og 
som udfører tekniske, videnskabelige eller 
forvaltningsmæssige opgaver, der hjælper 
EU-institutionerne med at udarbejde og 
gennemføre politikker inden for miljø, 
klima, folkesundhed og fødevaresikkerhed, 
og med den måde, hvorpå disse agenturers 
budgetter gennemføres; understreger, at 
der i betragtning af omfanget af de 
nuværende og kommende udfordringer 
bør sikres tilstrækkelig finansiering til de 
af agenturerne og Kommissionens 
generaldirektorater, der arbejder inden 
for miljø, klima, folkesundhed og 
fødevaresikkerhed, og at yderligere 
nedskæringer eller manglende forhøjelse 
af budgetterne vil have en afledt effekt på 
EU-borgernes livskvalitet;

Or. en

Ændringsforslag 2
Monika Beňová

Udkast til udtalelse
Punkt 11

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

11. opfordrer Kommissionen til at 
forelægge Parlamentet en årsrapport om, 
hvordan hver enkelt budgetpost bidrager til 
målet om klimamainstreaming, for at lette 
overvågningen heraf;

11. opfordrer Kommissionen til at 
forelægge Parlamentet en årsrapport om, 
hvordan hver enkelt budgetpost bidrager til 
målet om klimamainstreaming og til 
biodiversitetsudgifter, for at lette 
overvågningen heraf;

Or. en
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Ændringsforslag 3
Michèle Rivasi

Udkast til udtalelse
Punkt 11 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

11a. opfordrer Kommissionen til 
hurtigst muligt at påbegynde arbejdet med 
at finde en effektiv metode til, hvor det er 
relevant og i overensstemmelse med 
sektorspecifik lovgivning, at overvåge 
klimaudgifter og resultaterne heraf med 
henblik på at nå et overordnet mål på 
mindst 30 % af det samlede 
udgiftsbeløb til støtte for klimamål i 
Unionens budget for 2021-2027 og i 
NextGenerationEU (NGEU) under 
hensyntagen til virkningerne af 
udfasningen af NGEU-finansieringen, til 
differentieringen mellem modvirkning af 
og tilpasning til klimaændringer, hvor det 
er muligt, og til relevante 
foranstaltninger, i tilfælde af at der ikke 
gøres tilstrækkelige fremskridt; forventer, 
at dette arbejde tager hensyn til de højeste 
standarder, der allerede anvendes til en 
sådan sporing, bl.a. den harmoniserede 
multilaterale udviklingsbankmetode til 
fastlæggelse af klimaindsatsen, at det 
omfatter sikkerhedsforanstaltninger mod 
overvurdering i overensstemmelse med 
forsvarlig resultatbaseret budgettering, 
samt at det udvikles i tæt samarbejde med 
Parlamentet;

Or. en

Ændringsforslag 4
Michèle Rivasi

Udkast til udtalelse
Punkt 11 b (nyt)
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

11b. minder om, at udgifter, der 
bidrager til at standse og vende 
nedgangen i biodiversiteten, bør beregnes 
på grundlag af en effektiv, gennemsigtig 
og omfattende metode, der fastlægges af 
Kommissionen i samarbejde med 
Parlamentet og Rådet; opfordrer 
Kommissionen til at forelægge 
Parlamentet en årlig rapport med en 
detaljeret redegørelse for bidraget fra hver 
budgetpost til målet om at integrere 
biodiversitet med 7,5 % af de årlige 
udgifter under FFR 2021-2027 til 
biodiversitetsmål fra 2024 og 10 % af de 
årlige udgifter under FFR til 
biodiversitetsmål fra 2026 for at lette 
overvågningen heraf;

Or. en

Ændringsforslag 5
Michèle Rivasi

Udkast til udtalelse
Punkt 17 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

17a. glæder sig over Kommissionens 
tilsagn fra 2019 om at træffe 
foranstaltninger, herunder 
lovgivningsmæssige foranstaltninger, til i 
væsentlig grad at reducere anvendelsen af 
og risikoen ved kemiske pesticider;

Or. en

Ændringsforslag 6
Michèle Rivasi

Udkast til udtalelse
Punkt 17 b (nyt)
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

17b. noterer sig Revisionsrettens 
konklusioner i særberetning nr. 5/20201a, 
ifølge hvilken Kommissionen har øget 
indsatsen for at mindske risikoen i 
forbindelse med plantebeskyttelsesmidler; 
beklager imidlertid, at Kommissionen 
ifølge samme rapport ikke har foreslået 
klare praktiske kriterier for anvendelsen 
af generelle principper for integreret 
bekæmpelse af skadegørere eller for at 
forbedre eller udvikle harmoniserede 
risikoindikatorer under hensyntagen til 
anvendelsen af plantebeskyttelsesmidler, 
hvilket er vigtigt, eftersom EU-reglerne 
foreskriver, at biologiske, fysiske og andre 
ikkekemiske metoder skal foretrækkes 
frem for kemiske metoder;
_________________
1a Særberetning nr. 5/2020 "Bæredygtig 
anvendelse af plantebeskyttelsesmidler: 
begrænsede fremskridt med hensyn til at 
måle og reducere risici "(EUT C 46 af 
11.2.2020, s. 6).

Or. en

Ændringsforslag 7
Michèle Rivasi

Udkast til udtalelse
Punkt 17 c (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

17c. understreger, at principperne for 
integreret bekæmpelse af skadegørere 
ifølge Revisionsrettens særberetning nr. 
5/2020 ikke indgår som som en betingelse 
for betalinger under den fælles 
landbrugspolitik, selv om de er 
obligatoriske for landbrugere, og at 
Kommissionen bør indarbejde disse 
målbare kriterier for integreret 
bekæmpelse af skadegørere i 
"konditionaliteten" i den fælles 
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landbrugspolitik efter 2020 og sikre, at de 
håndhæves;

Or. en

Ændringsforslag 8
Michèle Rivasi

Udkast til udtalelse
Punkt 17 d (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

17c. bemærker, at de data, der er 
indsamlet og stillet til rådighed om salg og 
anvendelse af plantebeskyttelsesmidler, 
ifølge Revisionsrettens særberetning nr. 
5/2020 ikke muliggjode en effektiv 
overvågning, og at Kommissionen bør 
forbedre statistikkerne over 
plantebeskyttelsesmidler, når den 
reviderer lovgivningen, med henblik på at 
gøre dem mere tilgængelige, nyttige og 
sammenlignelige;

Or. en

Ændringsforslag 9
Michèle Rivasi

Udkast til udtalelse
Punkt 17 e (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

17c. bemærker, at Revisionsrettens 
særberetning nr. 15/20201a om beskyttelse 
af vilde bestøvere i EU anbefaler 
Kommissionen at øge beskyttelsen af vilde 
bestøvere i risikovurderingsprocessen for 
pesticider og til at integrere 
foranstaltninger til beskyttelse af vilde 
bestøvere i EU's politiske instrumenter 
vedrørende biodiversitetsbevarelse og 
landbrug; beklager, at det ifølge samme 
særberetning ikke lykkedes 
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Kommissionen at medtage specifikke 
foranstaltninger i EU's 
biodiversitetsstrategi frem til 2020 for at 
imødegå nedgangen i antallet af vilde 
bestøvere, håndtere 
beskyttelsesforanstaltninger og ajourføre 
retningslinjerne for udvikling af 
forsøgsmetoder med fokus på vilde 
bestøvere og for fastlæggelsen af 
specifikke beskyttelsesmål for vilde 
bestøvere; opfordrer til, at der fastsætte 
opfølgende aktioner og foranstaltninger i 
2021 i EU's nye biodiversitetsstrategi frem 
til 2030 samt specifikke foranstaltninger, 
passende styrings- og kontrolmekanismer 
for disse aktioner og foranstaltninger, 
herunder tildeling af klare 
ansvarsområder blandt de tjenestegrene i 
Kommissionen, der er involveret i 
politikområder af relevans for vilde 
bestøvere, navnlig på områderne miljø, 
pesticider, landbrug, samhørighed og 
forskning og innovation;
_________________
1a Særberetning nr. 15/2020 "Beskyttelse 
af vilde bestøvere i EU – Kommissionens 
initiativer har ikke båret frugt" (EUT 
C 227 af 10.7.2020, s. 8).

Or. en

Ændringsforslag 10
Michèle Rivasi

Udkast til udtalelse
Punkt 17 f (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

17c. bemærker, at Ombudsmanden den 
2. december 2020 fremsatte tre forslag til 
Kommissionen1a med henblik på at 
forbedre godkendelsesprocessen for 
stoffer i pesticider: kun at godkende 
aktivstoffer til anvendelser, som Den 
Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet 
(EFSA) har bekræftet er sikre, at 
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offentliggøre en redegørelse for sine 
godkendelser af aktivstoffer på et sprog, 
der er let forståeligt for offentligheden, og 
at anvende proceduren med bekræftende 
data med særlig tilbageholdenhed; 
opfordrer Kommissionen til at følge op på 
Ombudsmandens forslag på 
tilfredsstillende vis;
_________________
1a Afgørelse i de forenede sager 
1570/2018/JF-JN og 1973/2018/JF-JN 
om Europa-Kommissionens godkendelse 
af stoffer, der anvendes i 
plantebeskyttelsesmidler (pesticider).

Or. en


