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FÖRSLAG 

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar budgetutskottet att som 

ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag: 

1. Europaparlamentet understryker att klimat- och resurseffektivitet är en viktig 

övergripande fråga i all EU-politik för att Europa 2020-strategins mål ska kunna uppnås. 

2. Europaparlamentet understryker att det är mycket viktigt att Europeiska unionen 

återhämtar sig från krisen. Parlamentet betonar i detta sammanhang att medlemsstaterna 

också bör se miljö- och klimatvänlig politik som en möjlighet att främja tillväxten, och 

särskilt att det korrekta genomförande av miljölagstiftningen och av projekt som 

finansieras inom ramen för Horisont 2020 kommer att främja skapandet av gröna 

arbetstillfällen och ekonomisk tillväxt i små och medelstora företag. 

3. Europaparlamentet är angeläget om att mindre program inom områdena för miljö, 

folkhälsa och livsmedelssäkerhet inte får förbises till förmån för de program som får större 

offentlig och politisk uppmärksamhet. 

4. Europaparlamentet betonar att övergången till en cirkulär och koldioxidsnål ekonomi är 

absolut nödvändig. Parlamentet betonar att man inte bara bör avsätta tillräckliga medel för 

att underlätta övergången, utan att projekt som får EU-stöd inte får påverka övergången 

negativt. 

5. Europaparlamentet betonar att EU:s budget i tillräcklig grad bör återspegla allmängiltiga 

mål för en hållbar utveckling och som man ska enas om under 2015. 

6. Parlamentet betonar även hälsans betydelse som ett värde i sig och som en förutsättning 

för att främja tillväxt i hela EU. 

7. Europaparlamentet betonar att det tredje året av den fleråriga budgetramen 2014–2020 

kommer att bli mycket viktigt för det framgångsrika genomförandet av de nya fleråriga 

programmen (det tredje fleråriga programmet för EU-åtgärder på hälsoområdet för 2014–

2020, Life-programmet för miljö och klimatförändringar 2014–2020 och unionens 

civilskyddsmekanism 2014–2020), vilka ingår i behörighetsområdet för utskottet för 

miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, eftersom dessa program då kommer att ha nått sin 

fulla potential. Parlamentet betonar mot denna bakgrund att det med tanke på de ihållande 

ekonomiska och budgetmässiga restriktionerna på nationell nivå är viktigt att i EU-

budgeten tillhandahålla och garantera de anslag som behövs för att dessa nya program ska 

nå sin fulla potential och ge europeiskt mervärde. 

8. Europaparlamentet betonar därför att resurserna till dessa program för 2016 åtminstone 

bör ligga kvar på samma nivå som i den föregående EU-budgeten. 

9. Europaparlamentet uppmärksammar hoten mot ett stort antal skogsekosystem. 

Parlamentet anser att lämpliga finansiella medel bör kanaliseras via gemenskapsprogram 

och stödåtgärder till utvärdering av de ekologiska förhållandena och 

växtskyddsförhållandena i skogar samt återuppbyggnadsåtgärder, inklusive 



 

PE554.828v02-00 4/6 AD\1065933SV.doc 

SV 

återbeskogning. 

10. Europaparlamentet efterlyser ett större ansvar från unionens sida för skyddet av 

naturresurser inom Natura 2000-nätverket, i synnerhet när det gäller dess finansiering. 

Parlamentet noterar de svårigheter som flera medlemsstater har haft i samband med 

förvaltningen av områden som ingår i Natura 2000-nätverket på grund av avsaknaden av 

ett särskilt finansiellt instrument inriktat på förvaltning av områden som ingår i detta 

nätverk, vilket inbegriper frågor avseende biologisk mångfald i sektorsinriktad politik. 

11. Europaparlamentet betonar även att rubrik 3, även om den i anslagstermer är den minsta 

rubriken i den fleråriga budgetramen, omfattar frågor som är av yttersta vikt för EU-

medborgarna, såsom program för folkhälsa och konsumentskydd samt instrumentet för 

civilskydd. 

12. Europaparlamentet uppmanar parlamentets delegation att betona vikten av man helt och 

hållet genomför de budgetposter som avser miljö, klimatförändringar, folkhälsa och 

livsmedelssäkerhet, oavsett deras storlek i budgettermer. 

13. Europaparlamentet påpekar att ändringar som innebär nedskärningar i budgetplaneringen 

för dessa budgetposter måste förkastas och att en lämplig balans mellan åtagande- och 

betalningsbemyndiganden måste hittas för att dessa politikområden ska kunna nå sin fulla 

potential. 

14. Europaparlamentet understryker att med hänsyn till EU:s anslutning till konventionen om 

internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter (Cites), måste det 

skapas anslag så att unionens årliga bidrag till Cites förvaltningsfond uppnås. Parlamentet 

uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att bevara EU:s ledande roll i kampen mot 

naturvårdsbrott genom att införa och finansiera program som inriktas på tjuvskytte, 

smuggling och handel med vilda arter. 

15. Europaparlamentet efterlyser att tillräckliga medel anslås till Wildlife Crisis Window 

under initiativet Biodiversity for Life (B4Life) för att öka EU:s insatser mot tjuvskytte och 

smuggling av vilda djur. 

16. Europaparlamentet påminner om att decentraliserade byråer vars uppdrag faller inom 

ramen för ENVI-utskottets befogenhetsområde (Europeiska myndigheten för 

livsmedelssäkerhet, Europeiska läkemedelsmyndigheten, Europeiska miljöbyrån, 

Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar, Europeiska 

kemikaliemyndigheten) har en avgörande roll, och betonar att deras uppgifter (oavsett om 

de härrör från lagstiftning, kommissionens krav eller andra EU-initiativ) konstant växer 

och att byråerna måste få tillräckliga ekonomiska och mänskliga resurser för att kunna 

uppfylla sitt mandat och utföra dessa uppgifter. Mot bakgrund av detta noterar parlamentet 

oroligt att de flesta av dessa byråer har genomfört väsentliga personalnedskärningar de 

senaste åren och att kommissionen till och med förväntar sig att de fortsätter dra ner på 

personal. 

17. Europaparlamentet påpekar att dessa byråer behöver lämpliga resurser och tillräcklig 

flexibilitet för att kunna hantera oväntade toppar i arbetsflödet. 
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18. Europaparlamentet stöder i år, liksom tidigare, fullt ut en bedömning från fall till fall av de 

decentraliserade byråernas enskilda behov. 

19. Europaparlamentet välkomnar i detta sammanhang arbetet i den interinstitutionella 

arbetsgruppen för de decentraliserade byråerna om budgetfrågor och personalresurser, 

som med säkerhet har bidragit till denna process med värdefulla slutsatser. 
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