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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 for at bevare den europæiske industris konkurrenceevne og 
sikre rene og sunde levevilkår; 

2. fremhæver behovet for at styrke integrationen af EU's miljølovgivning og 
miljømålsætninger i sektorpolitikker (f.eks. den fælles landbrugspolitik, 
samhørighedspolitikken og den fælles fiskeripolitik); foreslår derfor, at EU's finanser 
indrettes efter dette behov for at sikre overensstemmelse med EU's miljølovgivning og 
politiske målsætninger;  understreger den betydning, som fremtidige forsknings- og 
innovationsprogrammer har for opnåelsen af EU's målsætninger om intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst; 

3. 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;

4. 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 og afbødning af og tilpasning til 
klimaændringerne i alle sektorer og økonomiske udviklingsplaner;

5. fremhæver behovet for at sikre, at der i den næste flerårige finansielle ramme afsættes 
tilstrækkelig langtidsstøtte til folkesundhedsprioriteringer, navnlig til alle former for 
strategisk opfølgning af det eksisterende EU-folkesundhedsprogram;

6. 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.


