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FÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar särskilda utskottet för 
politiska utmaningar och budgetmedel för ett hållbart EU efter 2013 att som ansvarigt utskott 
infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet betonar att en framtida hållbar ekonomi inte bara är ett moraliskt mål, 
utan lika mycket en ekonomisk nödvändighet. EU bör leda denna omvandling och främja 
en övergång till ett hållbart samhälle med låga koldioxidutsläpp genom minskad 
energiförbrukning, decentralisering av energiförsörjningen, ökad användning av förnybara 
energikällor och förbättring av ekosystemens motståndskraft för att hålla
Europas näringsliv konkurrenskraftigt och garantera en ren och hälsosam livsmiljö.

2. Europaparlamentet påminner om att man inom nästa budgetram bör uppnå målen i 
EU 2020-strategin, särskilt klimat- och energimålen 20/20/20, inklusive en ökning av 
målet för utsläppsminskningar till 30 procent, samt målen för flaggskeppsinitiativet 
”Ett resurseffektivt Europa”.

3. Europaparlamentet upprepar hur viktigt det är att omvandla EU:s ekonomi till en 
resurseffektiv ekonomi. Därför bör EU utnyttja sin budget för att driva på minskningen av 
resursförbrukningen och beroendet av import, samtidigt som återanvändningen och 
återställandet av avfall, vatten, material och land bör öka.

4. Europaparlamentet betonar att EU:s lagstiftning och mål avseende miljö, folkhälsa och 
klimat måste integreras bättre i sektorspolitiken (inklusive den gemensamma 
jordbrukspolitiken, sammanhållningspolitiken och den gemensamma fiskeripolitiken). 
Därför föreslår parlamentet att EU:s finanser ska samordnas så det kan garanteras att 
EU:s miljölagstiftning och folkhäsolagstiftning efterlevs och att utgifterna genom 
EU-budgeten på ett aktivt sätt bidrar till att uppnå de miljöpolitiska målen och, som 
kommissionen föreslår i sin budgetöversyn, att man inför ett krav på transparent 
redovisning av de fall då sektorsprogram har främjat de klimatmål som fastställs i 
EU 2020-strategin. Parlamentet understryker hur viktigt det är med framtida program för 
forskning och innovation för att uppnå EU:s mål, nämligen smart och hållbar tillväxt för 
alla.

5. Europaparlamentet är övertygat om att EU-budgeten bör stödja tillhandahållandet av 
offentliga nyttigheter som sannolikt inte erbjuds i tillräcklig utsträckning av marknaden.
Bland offentliga nyttigheter med koppling till miljön ingår bl.a. bevarande av biologisk 
mångfald och ekosystem, vildmark, stabilt klimat och koldioxidupptagningsförmåga, 
tillgång till vatten och dess kvalitet, luft- och markkvalitet, återhämtningsförmåga efter 
bränder och översvämningar samt bevarande av värdefulla kulturlandskap och historiska 
landskap. Därför bör den gemensamma jordbrukspolitiken belöna jordbrukare och 
landskapsansvariga för att de erbjuder offentliga nyttigheter, t.ex. ett attraktivt landskap 
med stor biologisk mångfald, och struktur- och sammanhållningsfonderna bör främja 
ekologiskt hållbar utveckling och omvandling till ett samhälle med låg energiförbrukning 
och effektiv resursanvändning.
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6. Europaparlamentet begär att varje struktur- och sammanhållningspolitiskt instrument 
under den nya finansieringsperioden ska utformas så att de leder till en kostnadseffektiv 
minskning av koldioxidutsläppen i linje med ett ambitiösare mål för utsläppsminskningen 
till 2020, i enlighet med tvågradersmålet. 

7. Europaparlamentet betonar att det är nödvändigt att utvidga räkenskaperna på nationell 
nivå och på och EU-nivå till att omfatta miljöfrågor för att underlätta en grön omvandling 
av Europas ekonomi, vilket kommer att leda till långsiktig tillväxt och välstånd, som bl.a. 
Europeiska miljöbyrån konstaterade i rapporten ”Miljön i Europa – tillstånd och utblick 
2010”.

8. Europaparlamentet är övertygat om att endast en sammanhållen EU-budget verkligen kan 
åstadkomma maximala resultat. Parlamentet framhåller åter att en mer sammanhållen 
budgetpolitik innebär att samordning måste ske inte bara mellan olika politikområden utan 
även mellan nationella budgetar och EU budgeten.

9. Europaparlamentet understryker att EU:s utgifter tydligare måste inriktas och koncentreras 
på projekt som ger den största offentliga nyttan på europeisk nivå och som stöder viktiga 
europeiska mål såsom omvandlingen mot en ekonomi med låga koldioxidutsläpp och 
konsekvent stöd till ren och grön tillväxt.

10. Europaparlamentet oroar sig över de finansiella och politiska följderna av bidrag som är 
skadliga för miljön. EU-bidrag bör inte resultera i negativa effekter för miljön, 
klimatförändringen, ekosystemen och den biologiska mångfalden inom och utanför EU. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att identifiera och därefter för EU:s del så snart som 
möjligt, dock senast 2020, fasa ut alla bidrag som är skadliga för miljön, i linje med de 
åtaganden som gjordes i Nagoya enligt konventionen om biologisk mångfald, och vill att 
hela budgeten ska vara testad med avseende på klimatet och den biologiska mångfalden. 
Om man stryker dessa skadliga bidrag frigörs belopp som t.ex. kan användas för att skapa 
gröna jobb. Utbetalningar från EU måste utvärderas innan de genomförs så att de inte 
leder till negativa effekter eller hotar Europas mål för klimat, energi, biologisk mångfald 
och resursanvändning.

11. Europaparlamentet är alltså övertygat om att all EU-finansiering måste klimat- och 
miljötestas innan den genomförs, så att man ska kunna vara säker på att det inte kommer 
att uppstå några negativa effekter för EU-målen för miljön, klimatet, den biologiska 
mångfalden eller resursanvändningen. Parlamentet upprepar att detta måste följas upp med 
adekvat övervakning för att garantera att de fastställda målen har uppnåtts och att kraven 
har följts, och för att aktivt bidra till att 2020-målen för klimatet, energin och den 
biologiska mångfalden uppfylls.

12. Europaparlamentet är oroat över bristen på transparens i EU:s utgifter och är övertygat om 
att en öppen, transparent informationsprocess för alla medborgare kommer att stärka 
gemenskapens framtid och att EU-budgeten därför bör ge fullständig, punktlig och 
tillgänglig information om hur dess medel spenderas.

13. Europaparlamentet upprepar hur viktigt det är att man uppnår EU-målen för klimatet och 
den biologiska mångfalden, och uppmanar enträget EU att se till att dessa mål återspeglas 
inom all övrig politik. EU uppmanas att utfästa sig att ge tillräcklig finansiering på 
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strukturbasis så att dessa mål uppnås, och att ytterligare öka utvecklingsländernas 
kapacitet att i olika sektorer och utvecklingsplaner anpassa politiken så att miljö- och 
klimateffekterna kan dämpas.

14. Europaparlamentet begär att man i EU-budgeten gör tillräckliga åtaganden på 
strukturbasis för att nå sina viktigaste miljömål och inom de olika EU-fonderna 
öronmärker medel till miljöanknutna sektorer, t.ex. energisparande, förnybar energi, 
hållbart jordbruk och kollektivtrafik, vilket bidrar till en stabilare och motståndskraftigare 
ekonomi i EU.

15. Europaparlamentet anser fortfarande att man för att uppnå EU-målen och de globala 
målen för biologisk mångfald måste garantera samfinansiering av förvaltningen av 
Natura 2000 genom en öronmärkt källa i EU:s nya budgetram. Enligt rapporten om 
ekosystemens och den biologiska mångfaldens ekonomi ger investeringar i bevarandet av 
den biologiska mångfalden upp till hundra gånger mer än vad de kostar.

16. Europaparlamentet understryker behovet av att i nästa fleråriga budgetram säkra den 
långsiktiga finansieringen av folkhälsoprioriteringarna, hälsofrämjande och 
sjukdomsförebyggande åtgärder, särskilt genom strategiska och mer effektivt förvaltade 
handlingsprogram för uppföljningar av EU:s nuvarande folkhälsoprogram.

17. Europaparlamentet inser vilka positiva effekter investeringar i hälsoinfrastruktur har på 
strukturreformerna inom vårdsektorn, och understryker hur viktigt det är att behålla och 
stärka de strukturfonder som är avsedda för hälsoinfrastruktur och därigenom stödja 
anpassningen av hälsosystemen och innovationerna inom dessa system för att 
åstadkomma tillväxt och hållbarhet.

18. Europaparlamentet önskar att nästa fleråriga budgetram ska garantera adekvat finansiering 
av utbildning, forskning och byråer, för att främja EU:s integrerade angreppssätt vad 
gäller livsmedelssäkerhet, och därigenom långsiktigt säkra en hög nivå på 
livsmedelssäkerheten och på djurens hälsa och välbefinnande i hela EU.

19. Europaparlamentet kräver att befolkningens utbildning och livslånga lärande ska räknas 
som en viktig aspekt för förbättring av hälsan.

20. Europaparlamentet understryker betydelsen av programmet Life+, som det viktigaste 
EU-instrumentet som helt och hållet är avsett för miljöfinansiering, och vikten av att 
stärka Life+ i den framtida fleråriga budgetramen för att nå EU:s miljömål samtidigt som 
man främjar synergier med andra finansiella EU-instrument.

21. Europaparlamentet betonar att Europeiska revisionsrätten och de nationella behöriga 
instanserna måste bedöma inte bara EU-utgifternas laglighet utan också deras 
ändamålsenlighet samt i vilken utsträckning åtgärderna bidrar till att uppfylla miljömålen.

22. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inom nästa fleråriga budgetram 
ytterligare utveckla de centrala kvalitativa och kvantitativa resultatindikatorerna för 
budgetgenomförandet, som ett komplement till utestående åtaganden och medel för vilka 
kontrakt ännu inte har tecknats, och regelbundet presentera dessa för parlamentet.
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23. Europaparlamentet uppmanar enträget kommissionen att förbättra kommande finansiella 
instruments effektivitet och ändamålsenlighet genom bättre övervakning och rapportering 
om kvalitativa resultatindikatorer.

24. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram årliga politiska mål som ska 
uppnås inom nästa fleråriga budgetram, vilka bättre kan mäta i vilken grad resultaten har 
nåtts vid slutet av den fleråriga budgetramens löptid.
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