
 

Miljö: EU-medborgarna vill se fler initiativ på EU-
nivå
 
75 procent av européerna vill att EU ska vidta fler åtgärder för att skydda miljön. Läs mer
om vad parlamentet gör för att bekämpa klimatförändringarna och bevara biologisk
mångfald.
 
Enligt Eurobarometerundersökningen som publicerades i april 2017 vill tre fjärdedelar av
EU-medborgarna att unionen ska vidta fler åtgärder för att skydda miljön. Det är 8
procent mer än förra året. Svenskarna tillhör dem som som i högsta grad vill att EU gör
mer på miljöområdet (83 procent) och anser i allra högst utsträckning att EU:s åtgärder
på miljöområdet i dagsläget är otillräckliga (69 procent, jämfört med EU-genomsnittet på
53 procent). 
 
 
 EU bedriver en omfattande miljöpolitik, och viktig lagstiftning har införts gällande exempelvis
plastpåsar eller illegal transport av avfall. Ytterligare lagstiftning på området väntar framöver.
 
 
 
Klimatförändringar
 
 Trots osäkerheter, i synnerhet efter att Donald Trump annonserat beslutet om att USA drar sig
ur Parisavtalet, jobbar parlamentet vidare för att säkerställa att EU kommer att leva upp till sina
ambitiösa klimatmål.
 
Därför arbetar ledamöterna med bland annat en reform av EU:s utsläppshandelssystem (ETS)
för att öka incitamenten för innovationer i ny hållbar teknik, samt nationella mål för att minska
utsläppen av växthusgaser från transporter/byggindustrin, avfall och jordbruk. Ledamöterna
arbetar också med åtgärder för att bevara skogar i EU som kan absorbera koldioxid och därmed
reducera EU:s utsläpp av koldioxid.
 
 
 
I november 2017 kommer parlamentets delegation att bege sig till Bonn i Tyskland för att delta i
COP23-konferensen. Delegationens mål är att säkerställa att framsteg görs när Parisavtalets
innehåll ska förverkligas.
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Cirkulär ekonomi
 
 Parlamentet arbetar med ett lagstiftningspaket som syftar till  att  minska avfallet,  förbättra
hanteringen av avfallet och minska och effektivisera resursanvändningen.
 
 
 
Luftförorening och bilutsläpp
 
 Luftföroreningar resulterar årligen i att cirka 400 000 personer dör i förtid i EU per år. År 2016
godkände parlamentet utsläppsgränser för luftföroreningar, inklusive kväveoxider, partiklar och
svaveldioxid.
 
 
 För närvarande arbetar ledamöterna med nya bestämmelser för EU-typgodkännande för att
göra miljö- och säkerhetstester mer självständiga, samt införa en mer striktare översyn av bilar
som redan finns på vägarna.
 
 
 
Natur och mångfald
 
I mars 2017 krävde parlamentet ett bättre skydd för Arktis unika och mycket sårbara ekosystem.
Det utökade skyddet innebar bland annat ett förbud mot olje- och gasutvinning i Arktis. Förra
året antog ledamöterna ett betänkande om en EU-handlingsplan mot olaglig handel med vilda
växter och djur, ett problem som kräver globalt samarbete för att effektivt kunna motarbetas.
 
Mer information
Eurobarometerundersökningen
Temasida om Europaparlamentets arbete mot klimatförändringar
Temasida om Europaparlamentets arbete mot bilavgaser
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20170120STO59356/waste-more-ambitious-targets-towards-a-circular-economy
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20161117IPR51548/forbattrad-luftkvalitet-genom-nya-nationella-utslappstak
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20170329IPR69052/bilutslapp-eu-kommissionen-och-eu-landerna-uppmanas-vidta-atgarder
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/society/20161007STO46180/brottslighet-for-miljarder-olaglig-handel-med-vilda-djur-och-vaxter
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http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/sv/20170426PVL00115/Tv%C3%A5-%C3%A5r-kvar-till-EU-valet-2019
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/20141118TST79414
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/20160909TST41703
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