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FÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar utskottet för ekonomi och 
valutafrågor att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution som 
antas:

1. Europaparlamentet ser mycket positivt på att man i de politiska riktlinjerna för 2019–
2024 för den nya kommissionen inför principen om att integrera FN:s mål för hållbar 
utveckling i den europeiska planeringsterminen, och att detta tillvägagångssätt 
återspeglas i uppdragsbeskrivningarna för kommissionsledamoten med ansvar för 
ekonomi, och för vice ordförandena inom kommissionen med ansvar för den europeiska 
gröna given respektive en ekonomi för människor.

2. Europaparlamentet gläder sig över att meddelandet gör den europeiska gröna given till 
drivkraften för EU:s ekonomiska strategi så att unionen ska ledas in på rätt väg mot 
klimatneutralitet och en rättvis och inkluderande omställning med stöd av investeringar 
i grön teknik och hållbara lösningar, med målet att skapa ytterligare arbetstillfällen och 
ny hållbar tillväxt, samtidigt som jordens planetära gränser respekteras, vilket kommer 
att gynna EU:s medborgare och företag. 

3. Europaparlamentet gläder sig över att rapporten Årlig strategi för hållbar tillväxt 2020 
flyttar fokus för processen för den europeiska planeringsterminen till att sätta hållbarhet 
och medborgarnas välbefinnande i centrum för den ekonomiska politiken och 
socialpolitiken, i synnerhet genom det nya avsnitt med fokus på hållbarhet som införts i 
2020 års rapporter. Parlamentet välkomnar att kommissionen uppger att ekonomisk 
tillväxt inte är ett mål i sig och att ekonomin måste verka för människorna och för 
planeten. Parlamentet noterar att den europeiska planeringsterminen måste fokusera mer 
på miljömässig hållbarhet genom att ge vägledning till medlemsstaterna om var 
strukturreformer och investeringar som främjar en hållbar ekonomisk modell behövs 
som mest.

4. Europaparlamentet konstaterar i detta avseende att samordningen av medlemsstaternas 
makroekonomiska politik bland annat är ett viktigt verktyg för att säkra uppnåendet av 
målen i den europeiska gröna given, särskilt målet om klimatneutralitet senast 2050.

5. Europaparlamentet betonar att man slutgiltigt måste frikoppla energiförbrukning och 
resursanvändning från ekonomisk tillväxt för att nå EU:s klimat- och energimål, i 
enlighet med åtagandena enligt Parisavtalet.

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utvidga den europeiska 
planeringsterminen genom att komplettera den nuvarande strategin baserad på 
finanspolitisk disciplin och budgetdisciplin med klimat- och miljödisciplin, utan att 
försvaga den nuvarande ekonomiska styrningen i EU. Parlamentet uppmanar därför 
kommissionen att ta fram en ny klimatindikator som återspeglar de ekonomiska 
indikatorerna och bedömer diskrepansen mellan medlemsstaternas budgetar och ett 
scenario med nationella budgetar anpassade till målen i Parisavtalet. Parlamentet 
betonar att denna indikator måste ge medlemsstaterna en indikation om deras utveckling 
när det gäller temperaturmålen inom ramen för Parisavtalet, och därmed göra det 
möjligt att i samband med den utvidgade europeiska planeringsterminen ge 
rekommendationer om minskningen av klimatskulden.
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7. Europaparlamentet betonar behovet av att minska hindren för offentliga investeringar 
till förmån för omställningen. Parlamentet understryker behovet av att bygga vidare på 
redovisningsmetoder för privata investeringar som gör det möjligt att sprida 
kostnaderna för en investering över tiden. Parlamentet uppmanar därför kommissionen 
att bedöma införandet av ett avskrivningssystem för offentliga investeringar som skulle 
möjliggöra en kvalificerad behandling av offentliga investeringar som uppfyller 
taxonomikraven, så att kostnaderna sprids ut över de berörda investeringarnas livscykel.

8. Europaparlamentet betonar vikten av medlemsstaternas bidrag till uppnåendet av målen 
för hållbar utveckling liksom deras sysselsättningspotential, eftersom detta kommer att 
skapa nya arbetstillfällen inom tjänstesektorn och inom utvecklingen av hållbara 
produkter och marknader.

9. Europaparlamentet håller med kommissionen om att skatter och subventioner bör stödja 
omställningen till en grön ekonomi. Parlamentet uppmanar kommissionen att utfärda 
ambitiösa landsspecifika rekommendationer för att främja nationella skattereformer och 
en snabb utfasning av subventioner till fossila bränslen för att stödja omställningen till 
en grön ekonomi.

10. Europaparlamentet understryker vikten av en strukturerad och systematisk dialog med 
de nationella parlamenten och det civila samhället på nationell nivå i syfte att sprida 
egenansvaret.
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