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FORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Budgetudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i sin betænkning:

1. noterer sig udtalelsen fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
vedrørende betænkningen ”Investering i fremtiden: en ny flerårig finansiel ramme for et 
konkurrencedygtigt, bæredygtigt og inklusivt Europa” (2010/2211(INI)) fra Det Særlige 
Udvalg om Politikudfordringer og Budgetmidler i en Bæredygtig Europæisk Union efter 
2013;

2. glæder sig over arbejdsdokumentet ”Life og tiden derefter: bæredygtighed gennem den 
næste flerårige finansielle ramme (FFR) for 2014-2020”, som blev fremlagt den 16. april 
2012 af ordfører Jutta Haug1;

3. noterer sig betænkningen fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed om 
Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Sundhed for Vækst-
programmet, det tredje flerårige EU-handlingsprogram for sundhed for perioden 2014-
2020 (COM(2011)0709 – C7-0399/2011 – 2011/0339(COD));

4. mener, at den flerårige finansielle ramme for årene (FFR) 2014-2020 bør medvirke til at 
nå 20-20-20-målene på klima- og energiområdet og øge emissionsreduktionsmålet til 
30 %;

5. mener, at FFR bør indeholde alle fonde og foranstaltninger, navnlig dem, der vedrører 
miljø, civilbeskyttelse, tiltag på klimaområdet og fødevaresikkerhed, i betragtning af at 
Europa-Parlamentet går ind for fællesskabsmetoden og tilstræber at opnå størst mulig 
merværdi af fællesskabsmidlerne;

6. mener, at FFR bør sikre, at EU når sit globale mål for biodiversitet, og sikre 
medfinansiering af forvaltningen af Natura 2000-netværket;

7. mener, at FFR bør være på linje med Kommissionens forslag om at lade midler, der 
afsættes til fødevaresikkerhed, indgå under udgiftsområde 3 i budgettet;

8. mener, at FFR bør tilvejebringe de nødvendige midler til miljø- og klimaindsatsen, 
udnytte de relevante instrumenter mere effektivt, styrke energisikkerheden, opbygge en 
ressourceeffektiv og klimaresistent økonomi og forbedre EU's konkurrenceevne med flere 
og grønnere job, styrke energiforsyningssikkerheden og give sundhedsmæssige fordele 
gennem renere luft;

Programmet for miljø- og klimaindsatsen (Life) 

9. kræver på det kraftigste, at mindst 0,5 % af EU's budget skal tildeles Lifeprogrammet i 
betragtning af dets ekstremt positive resultater som et lille, men målrettet og effektivt 
instrument, dets store europæiske merværdi og den omstændighed, at det er det eneste 
instrument, der udelukkende tilsigter at tackle klima- og miljøudfordringer; understreger, 
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at integrerede udgifter til klima- og miljø via integrerede Lifeprojekter bør støttes aktivt 
inden for relevante EU-fonde; opfordrer til, at Life tildeles en tilstrækkelig stor andel til at 
bidrage til en sund og stabil forvaltning af Natura 2000-netværket, samtidig med at der 
tages højde for det sikrede bidrag fra andre EU-fonde;

10. mener, at FFR bør baseres på en horisontal tilgang, som tilsigter at koordinere 
foranstaltninger til bekæmpelse af klimaændringer inden for alle relevante 
aktionsområder, herunder på udenrigspolitisk plan, og at 30 % af det beløb, som er afsat 
til hver af de politikker og foranstaltninger, der skal finansieres, i overensstemmelse 
hermed øremærkes til foranstaltninger til realisering af målet om bekæmpelse af 
klimaændringer;

11. mener, at FFR bør sikre passende finansiering af Natura 2000-netværket gennem 
bevillinger fra EU og medlemsstaterne på mindst 5,8 mia. EUR om året, som skal stilles 
til rådighed gennem forskellige EU-fonde (den fælles landbrugspolitik, 
samhørighedspolitikken, Life, EHFF, Horisont 2020) med bedre sammenhæng og 
synergivirkninger mellem disse fonde gennem prioriterede aktionsplaner på nationalt plan 
som beskrevet i den fælles strategiske ramme;

12. mener, at FFR skal sikre, at fonde i forbindelse med det globale klima og biodiversitet 
kvantificeres;

13. mener, at FFR bør yde støtte til offentlige goder, som f.eks. bevaringen af biodiversitet, 
klima-, luft-, vand- og jordbundskvalitet, uden samtidig at underminere EU's politiske 
målsætninger;

14. understreger, at der skal opstilles klare kriterier med hensyn til beskyttelse af miljøet ved 
indgåelse af koncessioner eller offentlige indkøb;

15. mener, at FFR bør inkludere – og beløbsfastsætte – de midler, der er afsat til international 
finansiering af klimatiltag i udviklingslandene frem til 2020, som i henhold til 
forhandlingerne inden for rammerne af De Forenede Nationers rammekonvention om 
klimaændringer (UNFCCC) skal beløbe sig til 100 000 mio. USD om året i 2020;

16. minder om sin tidligere anmodning om, at EU's ambition om at vælge en vej med 
bæredygtig lavemissionsudvikling integreres i alle udgiftstunge politikker; understreger, at 
det vil føre til en fordrejet, kortsigtet stigning i fleksibiliteten, samtidig med at det vil 
reducere de fremtidige generationers fleksibilitet kraftigt, hvis man undlader klart at 
målrette midler mod bæredygtighed inden for EU's samhørigheds-, infrastruktur-, 
landbrugs- og forskningspolitik; opfordrer derfor til, at man foretager en intelligent 
øremærkning inden for alle fonde, som foreslået i de respektive ENVI-udtalelser, for at 
dække mindst 20 % af de klimarelaterede udgifter1;

17. er stærkt overbevist om, at Europa 2020-strategien ledsaget af dens flagskibsinitiativer, 
som skal omsættes til konkrete foranstaltninger, forpligtelser og lovgivningsmæssige 
rammer, bør være den primære politiske referenceramme for den næste FFR; er overbevist 
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om, at alle interne politikker bør bidrage til at opnå de mål, der er fastsat i Europa 2020-
strategien; er derfor også af den opfattelse, at strukturen i den næste FFR bør afspejle 
disse strategiske prioriteter; forpligter sig til at ændre Den Europæiske Union i retning af 
et intelligent, inklusivt og konkurrencedygtigt Europa med et øget engagement i mere 
bæredygtighed; er overbevist om, at investeringer i foranstaltninger vedrørende 
biodiversitet og økosystemer og i ressourceeffektivitet samt supplerende foranstaltninger 
på EU-plan inden for folkesundhed vil bidrage til bæredygtig vækst og jobskabelse; 
fremhæver behovet for at styrke integrationen af EU's miljø-, folkesundheds- og 
klimalovgivning og de hermed forbundne målsætninger i sektorpolitikker (såsom den 
fælles landbrugspolitik, samhørighedspolitikken, forbrugerpolitikken, den fælles 
fiskeripolitik og udviklingspolitikken);

18. understreger, at det er nødvendigt at etablere solide sikringsforanstaltninger for at
garantere, at EU's mål om bæredygtighed ikke undermineres af støtte til miljømæssigt 
skadelige, kulstofintensive aktiviteter eller infrastruktur på lang sigt, der fastlåser vores 
samfund i ubæredygtige mønstre; mener, at det i den forbindelse er strengt nødvendigt, at 
der anvendes konkrete sikringsforanstaltninger horisontalt i forhold til EU's udgifter, som 
f.eks. omfattende forhåndsbetingelser, strenge regler vedrørende krydsoverensstemmelse, 
stringent miljø- og klimasikring af programmer og projekter (SMV, VVM) samt positiv 
og negativ sporing med hensyn til klima og biodiversitet; understreger, at der i modsat 
fald er risiko for, at usammenhængende investeringer reducerer 
omkostningseffektiviteten, og at merværdien af EU's udgifter accepteres med vilje;

19. er overbevist om, at den nuværende gældskrise ikke må føre til kortsigtede investeringer, 
som ikke blot bringer Unionens finansielle kapital i fare, men også EU’s naturkapital ved 
at skade biodiversiteten og økosystemtjenester yderligere; opfordrer i stedet til, at der 
etableres en passende ramme med henblik på at imødegå krisen ved hjælp af 
fremtidsorienterede investeringer i store fremtidige udfordringer, som f.eks. 
ressourceeffektivitet, klimaændringer og bevarelse af økosystemer, hvor de potentielle
økonomiske og sociale fordele er betydelige;

20. opfordrer til, at der gøres en indsats for at sikre, at miljømæssigt skadelige subsidier 
udfases i den flerårige finansielle ramme, navnlig støtte til kulstofintensive aktiviteter, 
aktiviteter, der øger ressource- og energiintensiteten, aktiviteter, der ødelægger 
økosystemer og biodiversitet, og brændstofsubsidier;

21. understreger, at en betydelig del af Horisont 2020-midlerne bør anvendes til at fremme 
forskning inden for EU's prioriterede områder for klimaindsats, vedvarende energi, 
bæredygtig forvaltning af naturressourcerne og biodiversitet samt økoinnovation; minder 
om, at det specifikke mål for økoinnovation er at fremme en nyskabende europæisk 
industri og et innovationsfællesskab, som er i stand til at frembringe nye produkter, 
processer og tjenester, der sikrer bæredygtig vækst og miljøfordele; understreger, at målet 
er at øge ressourceeffektiviteten, nedbringe miljøpåvirkningerne, forebygge 
(vand)forurening og opnå en mere effektiv og ansvarlig anvendelse af naturressourcerne;

22. mener, at FFR bør yde støtte til bæredygtigt landbrug, biodiversitet og økosystemtjenester 
gennem den fælles landbrugspolitik ved at afsætte halvdelen af de samlede midler til den 
fælles landbrugspolitik til udvikling af landdistrikterne og lokalsamfundene i 
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landdistrikterne, hvoraf halvdelen skal gå til frembringelse af miljøfordele ved at sikre 
landbrugets biodiversitetsbevarelse, forbedre forbindelserne og afbødningen af samt sikre 
tilpasningen til virkningerne af klimaforandringer samt stimulere innovation inden for 
bæredygtigt landbrug og ressourceeffektivitet; glæder sig over Kommissionens forslag til 
en reform af den fælles landbrugspolitik, der indebærer en grønnere fælles 
landbrugspolitik, hvor 30 % af betalingerne under søjle I afsættes til en pakke af 
hensigtsmæssige, gode landbrugsmetoder, som skal omfatte sædskifte, diversificering, 
permanente græsningsarealer og et økologisk minimumsfokusområde samt støtte gode 
dyrkningspraksisser;

23. er af den faste overbevisning, at den fælles fiskeripolitik skal fremme miljømæssig 
bæredygtighed på lang sigt, eftersom dette er en forudsætning for økonomisk og social 
stabilitet og bidrager til fødevareforsyningssikkerheden; kræver derfor, at FFR støtter en 
overgang til effektivt og bæredygtigt fiskeri, som sikrer, for eksempel, at der opnås et 
maksimalt bæredygtigt udbytte inden 2015, og at udsmid elimineres;

24. mener, at de midler, der er afsat til fødevaresikkerhed, bør opretholdes under hensyntagen 
til behovet for at sikre effektiviteten af EU's indgriben, såfremt der opstår veterinære eller 
fytosanitære epidemier; påpeger, at EU jævnligt oplever uforudsete sundhedsmæssige 
trusler, hvorfor det ikke kan forsvares at nedskære de finansielle midler til denne 
budgetpost under udgiftsområde 3 i EU's budget som foreslået af Kommissionen;

Samhørighedspolitikken

25. mener, at FFR bør yde støtte fra Samhørighedsfonden til projekter inden for miljø, især 
biodiversitet, ressourceeffektivitet, bymiljø og luftforurening;

26. mener, at FFR bør øremærke midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling til 
støtte til energieffektivitet, vedvarende energi, innovation og SMV'er;

27. mener, at FFR bør øremærke midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling til 
energieffektivitet og vedvarende energi, miljø og ressourceeffektivitet, økoinnovation og 
støtte til SMV'er;

28. mener, at FFR bør forbedre miljøvurderingerne af udgifter til samhørighedspolitikken ved 
hjælp af forhåndsbetingelser, som vil bidrage til at forhindre miljøskadelige udgifter og 
øge kvaliteten af operationelle programmer;

Connecting Europe-faciliteten

29. mener på baggrund af den lange levetid for store infrastrukturprojekter, der skal støttes af 
CEF og finansielle instrumenter, herunder projektobligationer, at det er en prioritet at 
sikre, at fondene, instrumenterne og projekterne senest i 2050 yder et målbart bidrag til 
opnåelse af målene i Europa 2020-strategien, ''20-20-20''-målene om energi og 
klimaændringer samt i Kommissionens køreplan for omstilling til en 
lavemissionsøkonomi; mener, at infrastrukturprojekter, der understøttes af CEF og 
projektobligationer på energi-, transport- og kommunikationsområdet bør have en målbar 
positiv indflydelse på miljøet, klimaet og lavemissionsenergisikkerheden; mener, at 
vurdering, evaluering og indberetning af projekter bør kræve et påviseligt bidrag til EU's 
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klima- og energipolitiske mål og overholdelse af alle relevante miljøpolitikker (SMV, 
VVM).

"Sundhed for vækst"

30. mener, at FFR bør betragte sundhedssektoren (som er en af de største 
beskæftigelsessektorer i EU, der tegner sig for 10 % af EU's BNP og 10 % af 
beskæftigelsen i EU, og hvor flere end gennemsnittet af arbejdstagerne har en 
videregående uddannelse) som værende af stor betydning i et Europa i krise; understreger 
vigtigheden af Sundhed for Vækst-programmet 2014-2020 og understreger, at der i 2020 
vil mangle en million sundhedsmedarbejdere i EU, hvorfor programmet bør bidrage til at 
tilvejebring arbejdsmarkedsincitamenter;

31. understreger behovet for at tage højde for ønsket om en stabil økonomi på lang sigt, da 
kortsigtede investeringer i sundhedspleje og kvaliteten af EU's ældre borgeres helbred vil 
reducere udgifterne til sundhed og pleje på lang sigt;

EU-civilbeskyttelsesordning

32. mener, at FFR bør sætte fokus på det stigende antal og alvoren af naturkatastrofer og 
menneskeskabte katastrofer og det faktum, at klimaændringerne kan udløse mere ekstreme 
katastrofer; mener, at den bør fokusere Unionens civilbeskyttelsesordning på aktioner 
inden for EU og tildele ordningen passende budgetmidler;

33. glæder sig over Kommissionens forslag om at forny det finansielle 
civilbeskyttelsesinstrument for at yde finansiel støtte til aktiviteter, der imødegår de 
forskellige aspekter af katastrofehåndteringens stadier, navnlig en mere sammenhængende 
og bedre integreret indsats i nødsituationer, forbedret katastrofeberedskab og nyskabende 
aktioner, der skal reducere katastroferisikoen; påpeger, at det finansielle 
civilbeskyttelsesinstrument også bør anvendes i forbindelse med oprettelsen af den 
europæiske katastrofeberedskabskapacitet, i hvilken alle medlemsstaters civile værn vil 
deltage, med henblik på at skabe øget omkostningseffektivitet gennem en koordineret 
tilgængelighed af civile værn;

34. mener, at FFR bør støtte fornyelsen af det finansielle civilbeskyttelsesinstrument med det 
formål at yde finansiel støtte til aktiviteter, der vedrører forskellige aspekter i forbindelse 
med katastrofeforebyggelse; mener, at beløbet, som tildeles denne fond, bør være 
fleksibelt, således at det kan øges, såfremt omstændighederne kræver det;

35. mener, at oprettelsen af den europæiske katastrofeberedskabskapacitet primært vil bygge 
på eksisterende kapaciteter i medlemsstaterne, hvorved yderligere omkostninger undgås; 
påpeger, at oprettelsen af den europæiske katastrofeberedskabskapacitet med forbedrede 
planlægnings- og koordineringsfunktioner på EU-plan vil være en gevinst for hele EU, 
idet den vil give besparelser i medlemsstaterne, som vil opveje omkostningerne for EU-
budgettet, om end fordelene ved en hurtig og effektiv katastrofeindsats i form af reddede 
menneskeliv selvfølgelig ikke udelukkende kan måles i kroner og ører;

36. minder om, at EU-samarbejdets overordnede mål på civilbeskyttelsesområdet er at sikre 
bedre beskyttelse af mennesker, miljø, ejendom og kulturel arv i tilfælde af større 
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naturkatastrofer, teknologiske og menneskeskabte katastrofer samt at EU på dette område 
tilsigter at:

a) gøre det lettere at handle hurtigt og effektivt i tilfælde af katastrofer 
b) sikre tilstrækkeligt beredskab hos civilbeskyttelsesaktører i forhold til nødsituationer 
c) udvikle foranstaltninger til forebyggelse af katastrofesituationer.

Gennemførelse og overvågning

37. understreger betydningen af at sikre et passende loft over forpligtelsesbevillingerne under 
udgiftsområde 5 for at sikre, at institutioner og agenturer kan tage sig af og gennemføre 
deres forpligtelser på den mest effektive måde; understreger, at en vellykket 
gennemførelse og overvågning af flerårige programmer og politikker til fordel for såvel 
borgere i EU som medlemsstaterne kræver højt kvalificerede, flersprogede og uafhængige 
medarbejdere, der hentes fra så bredt et geografisk grundlag som muligt, og som bakker 
fuldt op om det europæiske projekts værdier;

38. mener, at man i den næste FFR skal give mulighed for øremærkning af store projekter 
som f.eks. programmet for den globale miljø- og sikkerhedsovervågning (GMES); mener, 
at EU-budgettet bør indeholde et langsigtet bidrag til dette projekt for at sikre kontinuitet i 
planlægningen og stabilitet i organisationen; er af den opfattelse, at eventuelle yderligere 
midler, som måtte være nødvendige med henblik på at finansiere dette storstilede projekt, 
ikke bør fremskaffes på bekostning af mindre, men vellykkede projekter, der finansieres 
over EU-budgettet;

39. noterer sig de vejledende beløb for hvert decentralt agentur under Udvalget om Miljø, 
Folkesundhed og Fødevaresikkerheds virksomhedsområde som foreslået af 
Kommissionen; er ikke overbevist om, at disse tal svarer til agenturernes behov med 
hensyn til at opfylde de opgaver, de skal udføre, da de udgør en fastfrysning af 
agenturernes budgetter; anmoder om, at der sikres tilstrækkelige bevillinger til agenturer, 
der arbejder på miljø-, folkesundheds- og fødevaresikkerhedsområdet.
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