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FÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar budgetutskottet att som 
ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet påminner om att det höga miljö- och hälsoskyddet i unionen är en 
förutsättning för ekonomiskt välstånd, och att livsmedels- och fodersäkerhet samt 
mekanismer för att bidra till skyddet mot naturkatastrofer och katastrofer orsakade av 
människor är centrala värden för alla Europas medborgare och därför för 
Europaparlamentet.

2. Europaparlamentet är samtidigt fullt medvetet om att åtgärderna och 
finansieringsinstrumenten inom detta utskotts ansvarsområde är ringa i jämförelse 
med andra åtgärder och finansieringsinstrument under rubrikerna 2 och 3, och inte får 
så mycket uppmärksamhet som de andra programmen och fonderna.  Parlamentet 
motsätter sig därför bestämt att anslagen till programmen och budgetposterna 
ytterligare minskas eftersom det skulle få oacceptabla konsekvenser. Parlamentet 
uppmanar med kraft framför allt medlemsstaterna att betrakta genomförandet av 
miljö- och klimatvänliga strategier, åtgärder och projekt som en möjlighet att främja 
tillväxt och inte som en börda.

3. Europaparlamentet inser att de nationella budgetarna är kraftigt begränsade och att 
konsolideringsinsatser pågår. Parlamentet framhåller dock att det tydliga europeiska 
mervärdet av åtgärderna och finansieringsinstrumenten inom detta utskotts 
ansvarsområde måste beaktas av budgetmyndigheterna när man beslutar om förslaget 
till budget 2016.

4. Europaparlamentet påminner om att Horisont 2020 kommer att bidra till de mål som 
omfattas av detta utskotts ansvarsområde via forskningsprojekt på området för klimat, 
hälsa och miljö. Parlamentet bekräftar sitt åtagande att kontrollera projektens 
överensstämmelse med de motsvarande målsättningarna liksom framstegen när det 
gäller genomförandet av dem.

5. Europaparlamentet understryker att för miljöforskning och innovation ligger 
tyngdpunkten under följande rubrik i Horisont 2020: ” HYPERLINK 
"http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/climate-action-
environment-resource-efficiency-and-raw-materials" Klimatåtgärder, miljö, 
resurseffektivitet och råvaror” med målet att skapa resurseffektiv och klimatsäker 
ekonomi och ett resurseffektivt och klimatsäkert samhälle, att skydda och på ett 
hållbart sätt förvalta naturtillgångar och ekosystem samt att garantera en hållbar 
tillgång på och användning av råvaror för att tillgodose behoven hos en växande 
global befolkning inom hållbara gränser för naturresurserna och ekosystemen.

6. Europaparlamentet noterar att förslaget till EU-budget för 2016 uppgår till 
153,5 miljarder euro i åtagandebemyndiganden (inklusive 4,5 miljarder euro som 
omfördelats från 2014) och 143,5 miljarder euro i betalningsbemyndiganden. 
Parlamentet påpekar att även om man bortser från effekten av omfördelningen 2015 
och 2016, motsvarar detta en ökning med +2,4 % i åtaganden och +1,6 % i betalningar 
jämfört med 2015 års budget. Parlamentet betonar att dessa generellt sett måttliga 
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ökningar fortsätter på den väg som den fleråriga budgetramen slog in på och om man 
tar hänsyn till inflationen är ökningen i reala termer närmast obefintlig, vilket visar på 
betydelsen av effektiva och ändamålsenliga utgifter.

7. Europaparlamentet påminner om att betalningsbemyndiganden under de senaste åren 
har varit mycket problematiska och att genomförandet av unionens åtgärder allvarligt 
hindrats av kraftiga begränsningar i nivån för godkända betalningsbemyndiganden, 
vilket har lett till ständiga ändringsbudgetar för att tillgodose delar av de återstående 
behoven. 

8. Europaparlamentet uppmanar rådet att inte minska åtgärderna och 
finansieringsinstrumenten inom detta utskotts ansvarsområde.

9. Europaparlamentet hävdar bestämt att kommissionen, i händelse av otillräckliga 
betalningsbemyndiganden under 2016, inte kan, som den tidigare har gjort, välja att 
inte fullt ut utnyttja åtagandebemyndigandena, vilket skulle motarbeta parlamentets 
upprepade löften på området för miljö, hälsa och livsmedels- och fodersäkerhet. 
Parlamentet anser dessutom att bristen på betalningsbemyndiganden kommer att skada 
unionens rykte eftersom stödmottagare inom de respektive programmen inte får betalt.

10. Europaparlamentet påminner om att Life är EU:s finansiella instrument för stöd till 
miljö- och klimatåtgärdsprojekt i hela EU. Parlamentet understryker särskilt 
problemen till följd av bristen på betalningsbemyndiganden för Life-programmet, 
vilket kan hindra och försena själva genomförandet av detta viktiga program. 

11. Europaparlamentet är positivt till ökningen av Life:s budget med 27,7 miljoner euro i 
förslaget till budget 2016. Parlamentet noterar dock att den del av förslaget till budget 
2016 som går till Life-programmet endast är 0,3 % och att programmet endast står för 
0,73 % av rubrik 2 (i bemyndiganden) och att dessa procentsatser har varit de samma i 
flera års tid. 

12. Europaparlamentet understryker hur oerhört viktigt det är med investeringar i 
forskning och innovation inom flera av detta utskotts ansvarsområden, och betonar att 
budgeten för 2016 på lämpligt sätt måste visa att sådana investeringar är prioriterade. 

13. Europaparlamentet påminner framför allt om det betydande mervärdet som medicinsk 
forskning (t.ex. forskning om pediatriska läkemedel och särläkemedel) ger unionen, 
och även kampen mot gränsöverskridande hot mot hälsan. Parlamentet beklagar mot 
denna bakgrund djupt att folkhälsoprogrammet, med sammanlagda bemyndiganden på 
endast 62,2 miljoner euro, vilket precis som tidigare år motsvarar endast 0,04 % i 
bemyndiganden i förslaget till budget 2016, inte fullt ut speglar betydelsen av hälsa 
som ett värde i sig och som en förutsättning för att främja tillväxt.

14. Europaparlamentet framhåller att unionen har de högsta standarderna för 
livsmedelssäkerhet i världen. Parlamentet beklagar därför också att Programmet 
Livsmedel och foder, med sammanlagda bemyndiganden på endast 264,1 miljoner 
euro, vilket motsvarar endast 0,17% i bemyndiganden i förslaget till budget 2016, inte 
fullt ut speglar betydelsen av livsmedels- och fodersäkerhet i unionen.
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15. Europaparlamentet påminner om att civilskyddsmekanismen är en hörnsten i unionens 
solidaritet.  Parlamentet erinrar om att det först och främst är medlemsstaterna som har 
ansvaret för skyddet av allmänheten, miljön och materiella tillgångar, däribland 
kulturarvet.   Parlamentet understryker att unionen har en ”främjande roll” när det 
gäller att stödja, samordna eller komplettera medlemsstaternas åtgärder inom 
områdena förebyggande av, beredskap för och insatser vid katastrofer. Parlamentet 
välkomnar att åtagandena ökat något för detta program. 

16. Europaparlamentet påminner om de decentraliserade organens mycket viktiga roll för 
att utföra tekniska, vetenskapliga och  förvaltande uppgifter som är till stor hjälp för 
unionens institutioner vid utarbetandet och genomförandet av åtgärder.

17. Europaparlamentet anser generellt att de decentraliserade organen måste dra sitt strå 
till stacken och göra besparingar precis som alla andra institutioner.  Parlamentet 
konstaterar att ett utökat samarbete mellan de organ som omfattas av detta utskotts 
ansvarsområde (EEA, ECHA, ECDC, EFSA, EMA) och det fortsatta åtagandet om 
ökad effektivitet redan har lett till ett bättre resursutnyttjande.

18. Europaparlamentet påminner vidare om de mycket viktiga uppgifter som dessa 
decentraliserade organ utför, både för kommissionen och unionens medborgare, men 
också för de externa kunder som betalar till de organ (t.ex.  ECHA, EMA) som tar ut 
en avgift. Parlamentet betonar mot denna bakgrund att det är mycket viktigt att dessa 
organ tilldelas tillräckliga mänskliga och finansiella resurser för att korrekt, oberoende 
och i tid kunna utföra dessa krävande och viktiga uppgifter. 

19. Europaparlamentet är därför oroat över kommissionens attityd till decentraliserade 
organ eftersom nedskärningarna, särskilt av organens mänskliga resurser, är orättvisa 
och olämpliga jämfört med nedskärningarna vid unionens andra institutioner.  
Parlamentet är inställt på att återgå till en konkret utvärdering, från fall till fall, av 
varje organs enskilda behov.

20. Europaparlamentet är generellt sett inte övertygat om att en externalisering av tjänster 
i syfte att minska antalet tjänster i tjänsteförteckningarna är långsiktigt mer 
kostnadseffektivt eftersom externa tjänsteleverantörer måste kontrolleras och 
vägledas, samtidigt som de strävar efter att gå med vinst. 

21. Europaparlamentet betonar att pilotprojekt och förberedande åtgärder är mycket 
värdefulla verktyg för att inleda ny verksamhet och nya åtgärder. Parlamentet påpekar 
att flera av utskottets idéer redan har genomförts med framgång, och parlamentet 
kommer därför fortsätta att utnyttja dessa instrument under 2016. De tillgängliga 
marginalerna under varje rubrik bör utnyttjas fullt ut.

22. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att göra en uppföljning för att hålla 
parlamentet underrättat om framstegen och genomförandet av pilotprojekt och 
förberedande åtgärder.


