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FÖRSLAG 

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar utskottet för ekonomi och 

valutafrågor att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag: 

1. Europaparlamentet understryker att miljöanpassningen av EU:s ekonomier bidrar till en 

långsiktig tillväxt som kan stå emot kriser samt ökar konkurrenskraften och skapar 

arbetstillfällen samtidigt som unionens energitrygghet och energioberoende stärks, och 

menar att den gröna ekonomin bör betraktas som en viktig drivkraft för ekonomins 

utveckling. 

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att låta miljöanpassningen av EU:s 

ekonomier ingå fullt ut bland prioriteringarna i den årliga tillväxtöversikten för 2015, den 

europeiska planeringsterminen och översynen av Europa 2020-strategin, för att stödja 

övergången till resurseffektiva ekonomier med låga koldioxidutsläpp i EU. 

3. Europaparlamentet betonar att förbättrad resurs- och energieffektivitet hjälper de 

europeiska företagen, särskilt de små och medelstora företagen, att göra besparingar, 

erövra tillväxtmarknader och minska behovet av råmaterial. 

4. Europaparlamentet upprepar att miljöskadliga subventioner stegvis måste avskaffas fram 

till 2020 och att det måste ske en skatteväxling från arbete till mer tillväxtvänliga 

skattebaser, såsom miljöskatter. 

5. Europaparlamentet betonar att det är väsentligt att förbättra resurseffektiviteten, eftersom 

detta stärker konkurrenskraften genom att besparingar kan göras och beroendet av 

råmaterial och energi minskas. Parlamentet upprepar därför på nytt att 

resurseffektivitetsagendan måste integreras i den europeiska planeringsterminen. 

6. Europaparlamentet anser att den europeiska planeringsterminen bör beakta befintliga 

uppgifter om förnybar energi och energieffektivitet.  Parlamentet beklagar den färska 

bedömningen från kommissionen om att EU är på väg att endast till hälften uppfylla målet 

om 20 procent energieffektivitet, och att medlemsstaternas nuvarande planer riskerar att 

inte på långa vägar uppfylla det övergripande mål som slogs fast i Europa 2020-strategin 

om att förbättra energieffektiviteten med 20 procent. Parlamentet uppmanar 

medlemsstaterna att arbeta hårdare för att uppnå de nationella energieffektivitetsmål som 

ingår i deras nationella reformprogrammen. 

7. Europaparlamentet anser att mätnings- och riktmärkesmetoder för resurseffektivitet samt 

en huvudindikator och ett huvudmål för detta bör ingå i såväl den europeiska 

planeringsterminen som i översynen av Europa 2020-strategin. 

8. Europaparlamentet anser att den europeiska planeringsterminen även bör inbegripa 

rapportering om förnybar energi och energieffektivitet på grundval av rättsligt bindande 

mål i unionslagstiftningen. 

9. Europaparlamentet upprepar sitt krav på främjande av miljöinnovation genom särskilda 

rekommendationer i den europeiska planeringsterminen eftersom detta ger tydliga utsikter 
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för nya företag och återupplivar traditionella sektorer genom grönare arbetstillfällen. 

10. Europaparlamentet konstaterar att skillnader mellan medlemsstaterna, vilka kartläggs i 

den årliga tillväxtstrategin för 2014, hämmar den gröna ekonomins tillväxtpotential. 

Parlamentet framhåller därför det brådskande behovet av att genomföra hela EU:s 

avfallsregelverk, inklusive minimimål, genom nationella avfallsförebyggande strategier 

och avfallshanteringsstrategier, samt av att tillämpa EU:s energieffektivitetskrav. 

11. Europaparlamentet konstaterar att det inom EU fortfarande genereras i genomsnitt cirka 

fem ton avfall per person och år, och att det bara är drygt en tredjedel av detta avfall som 

verkligen återvinns. Parlamentet betonar att EU bör göra större framsteg med att 

omvandla avfall till en resurs och främja hållbara avfallshanteringsmetoder, såsom 

återvinning. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att fullt ut genomföra EU:s 

avfallslagstiftning på nationell nivå för att minska de nuvarande skillnaderna och ta steget 

över till ett kretsloppssamhälle. 

12. Europaparlamentet understryker att EU:s miljöministrar måste engagera sig mer i 

processen för den europeiska planeringsterminen på rådsnivå. 

13. Europaparlamentet understryker vikten av ett effektivt och hållbart hälso- och 

sjukvårdssystem för patienterna och mer allmänt som en långsiktig investering i 

ekonomisk och social tillväxt. Parlamentet understryker att hälso- och sjukvårdssystemen i 

Europa – som svarar för 8 procent av den sammanlagda europeiska arbetskraften och 

10 procent av unionens BNP – väntas ge upphov till en mängd arbetstillfällen enligt den 

årliga tillväxtöversikten för 2014. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att i sitt 

paket med landsspecifika rekommendationer lägga större vikt vid de reformer som krävs 

för att stödja hållbarheten, innovationen, effektiviteten och kvaliteten i de nationella hälso- 

och sjukvårdssystemen, samt begär att specifika kunskaper om hälso- och sjukvårdspolitik 

tas med i den europeiska planeringsterminen. 

14. Europaparlamentet noterar rekommendationerna om mer kostnadseffektiv hälso- och 

sjukvård. Parlamentet understryker att även om det är viktigt att stärka effektiviteten och 

den finansiella bärkraften hos kvalitativa hälso-och sjukvårdssystem, så måste dessa 

insatser åtföljas av specifika åtaganden för att säkerställa tillgång till hälso- och sjukvård 

av hög kvalitet som också bidrar till social sammanhållning och bekämpning av social 

utestängning. 

15. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ta fram tillförlitliga metoder för att mäta 

tillgången till hälso-och sjukvård av god kvalitet och hälso- och sjukvårdssystemens 

prestanda, för att hjälpa till att minska skillnaderna och ojämlikheterna i hälsa mellan och 

inom medlemsstaterna. 
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