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FORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Det Særlige Udvalg om 
Politikudfordringer og Budgetmidler i en Bæredygtig Europæisk Union efter 2013, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. understreger, at en fremtidig bæredygtig økonomi ikke blot er en moralsk målsætning, 
men i lige så høj grad en økonomisk nødvendighed; mener, at EU bør føre an i denne 
omlægning af økonomien og fremme en overgang til et bæredygtigt samfund med lav 
CO2-udledning gennem et reduceret energiforbrug, decentralisering af energiforsyningen, 
øget anvendelse af vedvarende energi og sikring af økosystemernes modstandskraft for at 
bevare den europæiske industris konkurrenceevne og sikre rene og sunde levevilkår;

2. erindrer om, at de næste finansielle overslag bør nå målsætningerne i Europa 2020-
strategien, navnlig 20/20/20- målsætningerne på klima- og energiområdet, herunder en 
forhøjelse af målet for emissionsreduktioner til 30 %, samt målene i flagskibsinitiativet 
"Et ressourceeffektivt Europa";

3. gentager, at det er vigtigt at ændre EU's økonomi til en ressourceeffektiv økonomi; mener 
derfor, at EU bør bruge sit budget til at fremme en begrænsning i anvendelsen af 
ressourcer og afhængigheden af import og samtidig til at øge genanvendelse og 
genopretning på områderne affald, vand, råstoffer og jord;

4. fremhæver behovet for at styrke integrationen af EU's miljø-, folkesundheds- og 
klimalovgivning og de hermed forbundne målsætninger i sektorpolitikker (herunder den 
fælles landbrugspolitik, samhørighedspolitikken, forbrugerpolitikken, den fælles 
fiskeripolitik og udviklingspolitikken); foreslår derfor, at EU's finanser indrettes efter 
dette behov for at sikre overholdelse af EU's miljø- og folkesundhedslovgivning og drage 
omsorg for, at der over EU-budgettet ydes et aktivt bidrag til opnåelsen af EU's politiske 
målsætninger, og at det, som foreslået i Kommissionens budgetrevision, gøres til en pligt 
på gennemsigtig vis at påvise, hvor sektorprogrammer har fremmet klimamålsætningerne i 
Europa 2020 -strategien; understreger den betydning, som fremtidige forsknings- og 
innovationsprogrammer har for opnåelsen af EU's målsætninger om intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst;

5. er overbevist om, at EU-budgettet bør støtte tilvejebringelsen af offentlige goder, som 
markedet efter al sandsynlighed ikke vil kunne levere i et tilstrækkeligt omfang; offentlige 
miljøgoder omfatter bevarelse af biodiversitet og økosystemer, naturområder, et stabilt 
klima, CO2-absorptionskapacitet, vandforsyning og vandkvalitet, luft- og jordkvalitet, 
modstandsdygtighed over for brande og oversvømmelser samt vedligeholdelse af 
værdifulde kulturlandskaber og historiske landskaber; mener derfor, at den fælles 
landbrugspolitik bør belønne landbrugere og jordforvaltere for levering af offentlige goder 
såsom attraktive landområder, der er rige på biodiversitet, og at struktur- og 
samhørighedsfondene bør fremme økologisk bæredygtig udvikling og overgangen til et 
lavenergi- og ressourceeffektivt samfund;

6. opfordrer til, at alle struktur- og samhørighedspolitiske instrumenter for den nye 
finansieringsperiode geares til at opnå omkostningseffektive drivhusgasreduktioner i tråd 
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med et højere 2020-mål for emissionsreduktioner i overensstemmelse med 2° C-
målsætningen; 

7. understreger behovet for, som bl.a. anbefalet af Det Europæiske Miljøagentur i European 
Environment State and Outlook Report 2010, at udvide nationale og europæiske 
regnskaber til at omfatte miljøspørgsmål for at lette en grøn omlægning af den europæiske 
økonomi, som vil skabe økonomisk vækst og velfærd på lang sigt;

8. er overbevist om, at kun et sammenhængende EU-budget reelt kan levere de bedst mulige 
resultater; gentager, at en mere sammenhængende budgetpolitik betyder, at der ikke kun 
skal være sammenhæng mellem de forskellige politikker, men også mellem nationale 
budgetter og EU-budgettet;

9. understreger, at der skal ske en klarere målretning af EU's udgifter, som skal være 
koncentreret om projekter, der er til størst gavn for offentligheden på europæisk plan og 
understøtter de vigtigste europæiske mål såsom overgangen til en økonomi med lave 
kulstofudledninger og sammenhængende fremme af ren grøn vækst;

10. er bekymret over de finansielle og politiske følgevirkninger af miljøskadelig offentlig 
støtte; er af den opfattelse, at EU-støtte ikke bør have negative følgevirkninger for miljøet, 
klimaet, økosystemer og biodiversitet, hverken i eller uden for EU; opfordrer derfor 
Kommissionen til at identificere al miljøskadelig støtte og EU til herefter at udfase denne 
støtte hurtigst muligt og senest i 2020 i tråd med tilsagnene på konferencen under 
biodiversitetskonventionen (CBD) i Nagoya og kræver, at hele EU-budgettet klima- og 
biodiversitetssikres; afskaffelse af en sådan skadelig støtte vil frigive midler til f.eks. grøn 
jobskabelse; anmoder desuden om, at der foretages en evaluering af EU-betalinger forud 
for implementering for at sikre, at de ikke får negative følgevirkninger eller undergraver 
EU's målsætninger med hensyn til klima, energi, biodiversitet og ressourcer;

11. er således overbevist om, at al EU-støtte skal klima- og miljøsikres forud for 
implementering, således at der ikke opstår negative følgevirkninger for EU's målsætninger 
med hensyn til miljø, klima, biodiversitet og anvendelse af ressourcer; gentager, at dette 
må følges op af fyldestgørende overvågning for at sikre opnåelse af de fastsatte mål og 
overholdelse af de opstillede krav og for aktivt at fremme opnåelsen af klima-, energi- og 
biodiversitetsmålene for 2020;

12. er bekymret over manglen på gennemsigtighed i EU's udgifter og er overbevist om, at 
åben og gennemsigtig information til borgerne vil styrke samfundets fremtid, og at EU's 
budget derfor bør indeholde fuldstændige, tidsmæssigt korrekte og let tilgængelige 
oplysninger om sine udgifter;

13. understreger atter betydningen af at nå EU's klima- og biodiversitetsmål og opfordrer 
indtrængende EU til at sikre, at disse mål afspejles i alle andre politikker; opfordrer EU til 
at forpligte tilstrækkelige midler på strukturbasis til at nå disse mål og til yderligere at 
forstærke udviklingslandenes evne til at integrere miljø samt afbødning af og tilpasning til 
klimaændringerne i alle sektorer og økonomiske udviklingsplaner;

14. opfordrer til, at der på EU-budgettet opføres tilstrækkelige midler på strukturbasis til at nå 
dets centrale miljømål, og til inden for de forskellige EU-fonde at afsætte penge til 
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miljøvenlige sektorer såsom energibesparelse, vedvarende energi, bæredygtigt landbrug 
og offentlig transport, der bidrager til en stærkere og mere modstandsdygtig EU-
økonomi;

15. er stadig af den opfattelse, at det for at nå EU's og de globale biodiversitetsmålsætninger 
er nødvendigt at sikre medfinansiering til forvaltning af Natura 2000-nettet fra en til 
formålet bestemt kilde inden for EU's nye budgetramme; påpeger, at udbyttet fra 
investeringer i bevarelse af biodiversitet ifølge The Economics of Ecosystems and 
Biodiversity (TEEB)-rapporten er op til hundrede gange højere end de foretagne 
investeringer;

16. fremhæver behovet for at sikre, at der i den næste flerårige finansielle ramme afsættes 
langtidsstøtte til folkesundhedsprioriteringer, sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse, 
navnlig gennem et strategisk og mere effektivt forvaltet handlingsprogram til opfølgning 
af det eksisterende EU-folkesundhedsprogram;

17. erkender, at investeringer i sundhedsinfrastrukturer har en positiv indvirkning på 
strukturreformer i sundhedssektoren, og understreger behovet for at bevare og styrke 
strukturfonde, hvis midler er øremærket til sundhedsinfrastrukturer, for på denne måde at 
støtte tilpasning og innovation af sundhedssystemer med henblik på vækst og 
bæredygtighed;

18. kræver, at der i forbindelse med den næste flerårige finansielle ramme sikres 
hensigtsmæssig finansiering af uddannelse, forskning og agenturvirksomhed for at 
fremme EU's integrerede tilgang til fødevaresikkerhed og således på lang sigt sikre et højt 
niveau for fødevaresikkerhed og dyresundhed og -velfærd i hele EU;

19. opfordrer til, at uddannelse og livslang læring betragtes som væsentlige faktorer for 
forbedringen af folkesundheden;

20. understreger betydningen af LIFE+-programmet som det vigtigste EU- instrument, hvis 
midler udelukkende er øremærket til finansiering af miljømålsætninger, og behovet for at 
styrke LIFE+ inden for den fremtidige finansielle ramme for at nå EU's miljømålsætninger 
og samtidig fremme synergier med andre finansielle EU- instrumenter;

21. understreger, at Revisionsretten og de kompetente nationale myndigheder ikke blot skal 
vurdere lovformeligheden, men også effektiviteten af EU's udgifter og det omfang, hvori 
de finansierede foranstaltninger bidrager til opnåelse af miljømålsætninger;

22. opfordrer Kommissionen til at videreudvikle de vigtigste kvalitative og kvantitative 
resultatindikatorer for gennemførelsen af budgettet (ud over uindfriede forpligtelser og 
forpligtelser, for hvilke der endnu ikke er indgået kontrakt) og regelmæssigt forelægge 
Parlamentet disse resultatindikatorer;

23. opfordrer indtrængende Kommissionen til at øge effektiviteten og virkningsgraden af de 
kommende finansieringsinstrumenter gennem bedre overvågning af og aflæggelse af 
rapporter om kvalitative resultatindikatorer;

24. opfordrer Kommissionen til at forelægge de årlige politikmålsætninger, der skal nås inden 
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for den næste finansielle ramme, hvilket vil gøre det lettere at kontrollere, hvorvidt 
resultaterne er nået ved udgangen af den periode, som rammen dækker;
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