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FORSLAG 

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Økonomi- og 

Valutaudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 

beslutningsforslag, det vedtager: 

1. understreger, at beskyttelse af miljøet ikke er en hindring for økonomisk vækst og 

beskæftigelse, og at dekarboniseringen af økonomien tværtimod bør ses som en 

hovedkilde til ny og bæredygtig økonomisk vækst og beskæftigelse; mener, at EU skal 

investere mere for at bevare sin status som førende på verdensplan med hensyn til 

omstillingen til en lavemissionsøkonomi og et bæredygtigt produktions- og 

forbrugssystem; 

2. understreger, at miljø- og bæredygtighedspolitikken skal have en mere fremtrædende 

rolle i det europæiske semester, navnlig i forbindelse med centrale emner som 

ressourceeffektivitet, naturkapital og økosystemtjenester, grønne job, bæredygtig 

innovation og grøn finansiering; 

3. gentager, at eftersom mindst 20 % af EU's budget for perioden 2014-2020 bør bruges på 

klimarelaterede tiltag, bør bidraget for 2018 ligge over det generelle mål for at opveje 

de lavere tildelinger i første halvdel af den nuværende flerårige finansielle ramme; 

understreger, at en stabil og tilstrækkelig finansiering er afgørende for at leve op til Den 

Europæiske Unions forpligtelser, navnlig i lyset af Parisaftalen; opfordrer i denne 

henseende Kommissionen til at sikre, at mekanismen til indarbejdning af klimaaspektet 

er fuldt optimeret; 

4. bifalder Kommissionens tilsagn om at integrere målene for bæredygtig udvikling i alle 

EU's politikker og initiativer; understreger, at det er vigtigt, at målene i 2030-

dagsordenen er afspejlet tilstrækkeligt i det europæiske semester, for at EU kan nå dem; 

opfordrer Kommissionen til hurtigst muligt at udvikle en langsigtet køreplan for fuld 

implementering af målene for bæredygtig udvikling i EU, der tager højde for de 

indbyrdes relationer mellem såvel som den lige store betydning af hvert enkelt mål; 

opfordrer desuden Kommissionen til at integrere alle aspekter af 2030-dagsordenen og 

det syvende miljøhandlingsprogram i det europæiske semester; 

5. understreger, at debatten om det europæiske semester er særlig relevant i lyset af 

behovet for at finde en ny model for udvikling af strukturreformer og selektive 

investeringer, hvor der investeres i strategiske områder; 

6. understreger den miljømæssige betydning og de socioøkonomiske fordele ved 

biodiversitet, f.eks. Natura 2000-nettet, som bidrager med mellem 1,7 og 2,5 % til EU's 

BNP gennem tilrådighedsstillelse af økosystemtjenester såsom kulstoflagring, 

vandrensning, bestøvning og turisme; bemærker med bekymring, at EU's 

biodiversitetsmål for 2020 ikke vil blive opfyldt uden en væsentlig ekstra indsats og 

tilstrækkelige finansielle forpligtelser, for hvilke det europæiske semester er et 

afgørende redskab; 

7. beklager, at EU's fremtidige økonomi i Kommissionens årlige vækstundersøgelse 2018 

stadig ikke betragtes i sammenhæng med den nødvendige udfasning af 

kulstofemissioner og omstillingen til en cirkulær økonomi, og at man dermed går glip af 
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muligheden for at føre EU's økonomi ind på en mere stabil, inklusiv, produktiv og 

modstandsdygtig vej; 

8. understreger behovet for horisontal anvendelse af bæredygtighedskriterier og 

resultatbaserede målsætninger for alle EU's struktur- og investeringsfonde, herunder 

Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer, for at opnå en omfattende 

omstilling til bæredygtig og inkluderende økonomisk vækst; opfordrer Kommissionen 

og medlemsstaterne til at omdirigere investeringer mod bæredygtige teknologier og 

virksomheder for at finansiere vækst på en bæredygtig måde på lang sigt; 

9. mener, at målings- og benchmarkingmetoder for ressourceeffektivitet samt 

drivhusgasintensitet bør medtages såvel i det europæiske semester – inden for rammerne 

af resultattavlen for makroøkonomiske ubalancer – som i revisionen af Europa 2020-

strategien; 

10. glæder sig over den stigende mængde af institutionel og privat kapital, der er tildelt 

finansieringen af målene for bæredygtig udvikling; opfordrer Kommissionen og 

medlemsstaterne til at udvikle kriterier for bæredygtig udvikling til brug i forbindelse 

med EU's institutionelle udgifter, identificere potentielle reguleringsmæssige hindringer 

for og incitamenter til investering i målene for bæredygtig udvikling og udforske 

mulighederne for konvergens og samarbejde mellem offentlige og private investeringer; 

11. anbefaler, at foranstaltninger til støtte for den fortsatte genopretning fokuseres på 

tilvejebringelse af investeringer, der støtter omstillingen til en fossilfri, effektiv 

økonomi baseret på vedvarende energi til støtte for den indenlandske beskæftigelse og 

efterspørgsel; 

12. understreger, at investeringer i ressourceeffektivitet, energibesparelser og nedbringelse 

af emissioner både vil øge produktiviteten i hele økonomien og reducere eksterne 

omkostninger og virkninger; fremhæver mulighederne for at støtte omstillingen til en 

cirkulær økonomi med henblik på at skabe nye job i innovative tjenester, 

vedligeholdelsestjenester og reparationstjenester og inden for design og produktion af 

nye, mere bæredygtige produkter; 

13. mener, at Kommissionen som led i drøftelserne om det europæiske semester bør 

fremsætte nye politikker og incitamenter med det formål at tilskynde medlemsstaterne 

til hurtigt og inden 2020 at udfase subsidier til fossile brændstoffer, da disse udgør en af 

de største hindringer for at nå EU's klimamål og mål for vedvarende energi, Europa 

2020-målene og målene for bæredygtig udvikling; 

14. gentager nødvendigheden af at udfase andre miljøskadelige subsidier inden 2020 og 

flytte beskatningen fra arbejde til miljøafgifter; 

15. glæder sig over proklamationen om den europæiske søjle for sociale rettigheder fra det 

sociale topmøde om fair beskæftigelse og vækst i Göteborg, der er baseret på 

20 principper, herunder på sundhedsområdet om retten til adgang til prismæssigt 

overkommelige, forebyggende og helbredende sundhedsydelser af høj kvalitet; 

16. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at øge bestræbelserne på at udvikle, 

reformere og gennemføre effektive politikker, der tager fat på sundhedsfremme og 
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sygdomsforebyggelse, herunder med teknisk støtte fra Kommissionens støtteprogram 

for strukturreformer (SRSP);  

17. glæder sig over Kommissionens initiativ til at lancere internetportalen om 

sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse, der giver ajourførte oplysninger om emner, 

som vedrører fremme af sundhed og trivsel, og er en vigtig kilde til klar og pålidelig 

information for borgerne; understreger, at denne portal bør være fuldt tilgængelig for 

alle EU-borgere, herunder dem, der lider af ordblindhed eller har andre lignende 

vanskeligheder; 

18. fremhæver behovet for i forbindelse med revisionen af den europæiske 

civilbeskyttelsesmekanisme at oprette en effektiv EU-indsatsreserve til civilbeskyttelse 

bestående af civilbeskyttelsesressourcer, som supplerer nationale ressourcer, og dermed 

styrke den europæiske fælles indsatskapacitet vedrørende katastrofer såsom skovbrande 

og jordskælv; understreger behovet for at tilskynde til større samarbejde om avanceret 

planlægning af europæiske katastrofeoperationer ved, blandt andre foranstaltninger, at 

kortlægge medlemsstaternes ressourcer, udarbejde beredskabsplaner og forbedre 

planlægningen af risikostyring; 

19. efterlyser større sammenhæng med andre EU-politikker inden for 

katastrofeforebyggelse og -beredskab, f.eks. EU's strategi for tilpasning til 

klimaændringer, de europæiske struktur- og investeringsfonde, Solidaritetsfonden, 

miljølovgivningen og forsknings- og innovationspolitikkerne; 

20. understreger, at ekstreme begivenheder såsom tørke i de sydeuropæiske lande, orkaner 

og katastrofale oversvømmelser gør det nødvendigt, at parterne i Parisaftalen bliver 

mere ambitiøse for at nå de aftalte mål; 

21. opfordrer Kommissionen til at udarbejde en konkret strategi for bæredygtig forvaltning 

og beskyttelse af skove, der kan bidrage til at bekæmpe følgerne af klimaændringer, idet 

der lægges vægt på "bæredygtighed" og især lægges vægt på de træarter, der dyrkes i 

disse skove; opfordrer endvidere Kommissionen til at gennemføre og fremme et projekt 

til fremme af træ- og kratvækst langs bredderne til vandløb og således bidrage til at 

afbøde virkningerne af langvarig kraftig nedbør; 

22. opfordrer til øget og struktureret inddragelse af civilsamfundet og miljøorganisationer i 

processen i forbindelse med det europæiske semester og til større inddragelse af 

miljøministre i processen med det europæiske semester på rådsplan. 
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