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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 för att hålla 
Europas näringsliv konkurrenskraftigt och garantera en ren och hälsosam livsmiljö.

2. Europaparlamentet betonar att EU:s miljölagstiftning och miljömål måste integreras bättre 
i sektorspolitiken (inklusive den gemensamma jordbrukspolitiken, 
sammanhållningspolitiken och den gemensamma fiskeripolitiken). Därför föreslår 
parlamentet att EU:s finanser ska samordnas så att efterlevnaden av EU:s miljölagstiftning 
och politiska mål för miljön kan garanteras. Parlamentet understryker hur viktigt det är 
med framtida program för forskning och innovation för att uppnå EU:s mål, nämligen 
smart och hållbar tillväxt som kommer alla till del.

3. 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, ekosystemet och den biologiska mångfalden inom och utanför EU.

4. 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, mot en 
strukturell bakgrund, så att dessa mål uppnås, och att ytterligare öka utvecklingsländernas 
kapacitet att i olika sektorer och utvecklingsplaner inkludera en anpassning av politiken så 
att miljö- och klimateffekterna kan dämpas.

5. Europaparlamentet understryker behovet av att i nästa fleråriga budgetram säkra den 
långsiktiga finansieringen av folkhälsoprioriteringarna, särskilt för strategiska 
uppföljningar av EU:s nuvarande folkhälsoprogram.

6. Europaparlamentet önskar att nästa fleråriga budgetram ska garantera adekvat utbildning, 
forskning och finansiering av externa organ, 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.


