
DT\840476SV.doc PE454.374v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

EUROPAPARLAMENTET 2009–2014

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

22.11.2010

ARBETSDOKUMENT
om politiska utmaningar och budgetmedel för ett hållbart EU efter 2013

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

Föredragande: Gerben-Jan Gerbrandy



PE454.374v01-00 2/2 DT\840476SV.doc

SV

Diskussionerna om den kommande budgetplanen (2014–2020) är inne i ett avgörande skede. 
Europa har stora ekonomiska problem. EU har endast kunnat bekämpa konjunkturnedgången i 
en begränsad omfattning. Till följd av bristande finansiell flexibilitet har inte EU kunnat 
reagera på ett lämpligt sätt inför de förändrade omständigheterna. Dessutom spenderas de 
tillgängliga medlen fortfarande enligt EU:s prioriteringar från 2005, då den nuvarande 
budgetplanen fastställdes. 

Världen har emellertid ändrats avsevärt sedan 2005, särskilt när det gäller miljön. I ett läge 
med bristande resurser och strängare miljölagstiftning övergår industrin till mer hållbara 
tillverkningsprocesser och försöker hitta sätt att använda mindre resurser och minska 
växthusgasutsläppen. Investeringarna i miljövänlig teknik ökar snabbt världen över. EU håller 
på att missa tåget, eftersom investeringarna i miljövänlig teknik är mycket begränsade jämfört 
med exempelvis Förenta staterna och Kina. 

I den kommande budgetplanen ska EU fastställa sin framtida investeringsstrategi. Med 
hänsyn till den utveckling som beskrivits ovan anser föredraganden att det är av högsta vikt 
att ha ett övergripande perspektiv. En framtida hållbar ekonomi är inte bara en moralisk 
målsättning, utan även en ekonomisk nödvändighet. EU måste utvecklas mot en hållbar 
ekonomi för att förbättra konkurrenskraften, och framför allt inte förlora den.

Dagens utmaningar handlar därför om mer än de ambitiösa mål som EU har ställt upp, såsom 
att minska de nationella växthusgasutsläppen och stoppa förlusten av den biologiska 
mångfalden. De handlar också om framtida ekonomisk tillväxt och framtida arbetstillfällen. 

Även om detta inte är något nytt ökar hela tiden insikten om att det är bråttom och att det bara 
finns en väg att gå. EU bör integrera miljömålen i de övriga politikområdena. En sådan 
integrering bör även omfatta politikområdenas finansiella medel, såsom medel för 
landsbygdsutveckling, strukturfonder och ramprogram. Investeringar i forsknings- och 
innovationsprogram är av högsta vikt om EU ska kunna uppfylla sitt mål att skapa en smart 
och hållbar tillväxt för alla. I dagens kunskapsbaserade ekonomi är miljövänlig teknik absolut 
nödvändig. 

Budgeten är EU:s främsta verktyg för att uppnå sina mål. Medlen är dock relativt begränsade. 
Därför måste den nya budgetplanen fokusera på betalningarnas kvalitet snarare än kvantitet. 
Budgeten bör vara fokuserad och konsekvent. För närvarande kan stöd som ges inom ett 
politikområde motverka målen inom andra politikområden. Det är inte en effektiv användning 
av knappa resurser. Enligt överenskommelserna från G20-mötet och toppmötet om biologisk 
mångfald i Nagoya ska finansiering från EU inte ha någon negativ inverkan på miljön, 
klimatförändringarna, ekosystemen och den biologiska mångfalden, varken i eller utanför EU. 


