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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 som bidrar 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 framför allt medlemsstaterna att betrakta genomförandet av miljö- och 

klimatvänliga strategier, åtgärder och projekt som en möjlighet att främja tillväxt och 

hållbar utveckling, och inte som en börda. Parlamentet understryker att skapandet av 

gröna arbetstillfällen och ekonomisk tillväxt i små och medelstora företag inom EU 

också är avhängigt av att miljölagstiftningen genomförs. 

3. Europaparlamentet är medvetet om 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 parlamentet och rådet när man beslutar om förslaget 

till budget 2016. 

4. Europaparlamentet beklagar djupt att rådet har föreslagit vissa, av allt att döma, 

horisontella budgetnedskärningar i vissa viktiga program, särskilt i det tredje fleråriga 

programmet för unionsåtgärder på hälsoområdet (2014–2020), i budgetposter som rör 

livsmedel och livsmedelssäkerhet liksom katastrofförebyggande och 

katastrofberedskap i unionen. Mot bakgrund av EU:s anslutning till internationella 

konventioner (t.ex. Nagoyaprotokollet) avvisar parlamentet de nedskärningar av 

anslagen i relevanta budgetposter som rådet har föreslagit. 

5. Europaparlamentet påminner om att de medel som avsatts för de budgetposter som 

ingår i detta utskotts ansvarsområde rent allmänt måste vara de samma som 2015. 

Parlamentet förespråkar därför att de belopp som ursprungligen angavs i 

budgetförslaget ska återinföras fullt ut för alla de program och finansieringsinstrument 

som ingår i detta utskotts ansvarsområde. 

6. 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 och framstegen när det gäller 

genomförandet av dem. Parlamentet är mycket kritiskt mot beslutet att göra 

nedskärningar i detta program för att täcka Efsi-garantin. 
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7. Europaparlamentet understryker att för miljöforskning och innovation ligger 

tyngdpunkten under följande rubrik i Horisont 2020: ”Klimatåtgärder, miljö, 

resurseffektivitet och råvaror” som syftar till att skapa resurseffektiva och klimatsäkra 

ekonomier och samhällen, 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. 

8. 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 

ökningar fortsätter på den väg som den fleråriga budgetramen slog in på och med 

hänsyn till inflationen, är ökningen i reala termer närmast obefintlig, vilket visar på 

betydelsen av effektiva och ändamålsenliga utgifter. 

9. 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. 

10. Europaparlamentet hävdar bestämt att kommissionen, i händelse av otillräckliga 

betalningsbemyndiganden under 2016, kan, som den tidigare har gjort, välja att inte 

fullt ut utnyttja åtagandebemyndigandena, vilket skulle gå stick i stäv med 

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. 

11. 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.  

12. 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.  

13. 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. 

Parlamentet erinrar om att de europeiska små och medelstora företagens hållbara 

tillväxt och innovationskapacitet utgör EU:s främsta konkurrensfördelar på de 

globaliserade marknaderna. 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/climate-action-environment-resource-efficiency-and-raw-materials
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/climate-action-environment-resource-efficiency-and-raw-materials
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14. Europaparlamentet påminner framför allt om det betydande mervärde 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. Parlamentet 

uppmanar rådet att ompröva de ytterligare budgetminskningar det har infört för detta 

program. 

15. Europaparlamentet betonar att den ekonomiska och finansiella krisen och de hårda 

åtstramningsåtgärder som medlemsstaterna tillämpar har lett till budgetnedskärningar 

och minskade skatteintäkter som i sin tur har medfört minskade resurser för de 

offentliga hälso- och sjukvårdssystemen, och att ojämlikheten i hälsa i EU innebär en 

stor börda för medlemsstaterna och deras hälso- och sjukvårdssystem. Parlamentet 

efterlyser därför ökade resurser för samordnade offentliga förebyggande åtgärder på 

detta område. 

16. Europaparlamentet betonar att ett hållbart ekologiskt jordbruk som utnyttjar 

naturresurserna med försiktighet är viktigt för livsmedelsproduktionen, och begär att 

mer stöd ska utgå till jordbrukare som tillämpar miljö- och djurvänliga metoder. 

17. Europaparlamentet framhåller att unionen har världens högsta standarder för 

livsmedelssäkerhet. Parlamentet betonar hur viktigt det är att främja hälsosamma och 

säkra livsmedel för att förhindra onödiga hälso- och sjukvårdsutgifter och hjälpa 

medlemsstaterna att förbättra den långsiktiga hållbarheten i deras hälso- och 

sjukvårdssystem. Parlamentet beklagar därför också att programmet Livsmedel och 

foder, med sammanlagda bemyndiganden på bara 264,1 miljoner euro, vilket 

motsvarar endast 0,17 % i bemyndiganden i förslaget till budget 2016, liksom rådets 

förslag om ytterligare nedskärningar, inte fullt ut speglar betydelsen av livsmedels- 

och fodersäkerhet i unionen. 

18. 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 

kommissionen föreslagit att öka åtagandena något för detta program, men beklagar 

djupt rådets förslag att minska anslagen till denna budgetpost. 

19. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att garantera lämpliga 

miljöinspektioner för att minska risken för miljökatastrofer. 

20. Europaparlamentet påminner om de decentraliserade organens mycket viktiga 

tekniska, vetenskapliga och förvaltande uppgifter som är till stor hjälp för unionens 

institutioner vid utarbetandet och genomförandet av åtgärder. 

21. Europaparlamentet anser generellt att de decentraliserade organen måste dra sitt strå 

till stacken och göra besparingar precis som alla andra institutioner. Parlamentet 
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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. 

22. 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 därför 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 mycket viktiga uppgifter. 

23. 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. 

24. 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. 

25. 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. 

26. Europaparlamentet noterar resultatet av kommissionens förhandsbedömning av 

genomförbarheten av de pilotprojekt som föreslagits av ledamöter av ENVI-utskottet 

och som i allmänhet speglar utskottets prioriteringar för miljö och hälsa. Parlamentet 

uppmanar kommissionen att göra en uppföljning för att hålla parlamentet underrättat 

om framstegen och genomförandet av pilotprojekt och förberedande åtgärder. 
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