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FÖRSLAG 

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar utskottet för ekonomi och 

valutafrågor att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution som 

antas: 

1. Europaparlamentet betonar att skyddet av miljön inte är ett hinder för ekonomisk 

tillväxt och sysselsättning utan att utfasningen av fossila bränslen i ekonomin tvärtom 

bör ses som en viktig källa till ny och hållbar ekonomisk tillväxt och sysselsättning. 

Parlamentet anser att EU måste investera mera för att behålla sin globala tätposition 

i övergången till en koldioxidsnål ekonomi och ett hållbart produktions- och 

konsumtionssystem. 

2. Europaparlamentet betonar att miljö- och hållbarhetspolitiken måste få en mer 

framträdande roll i den europeiska planeringsterminen, särskilt för centrala frågor såsom 

resurseffektivitet, naturkapitals- och ekosystemtjänster, gröna jobb, hållbar innovation 

och grön finansiering. 

3. Europaparlamentet upprepar att minst 20 % av EU:s budget för 2014–2020 bör gå till 

klimatåtgärder och att bidraget för 2018 bör överstiga det övergripande målet för att 

kompensera för de lägre anslagen under första hälften av den nuvarande fleråriga 

budgetramen. Parlamentet betonar att en stabil och tillräcklig finansiering behövs för att 

uppfylla Europeiska unionens åtaganden, i synnerhet mot bakgrund av Parisavtalet. 

Parlamentet uppmanar i detta sammanhang kommissionen att garantera att mekanismen 

för integrering av klimatfrågor är fullt optimerad. 

4. Europaparlamentet välkomnar kommissionens åtagande om att integrera målen för 

hållbar utveckling i alla delar av EU:s politik och initiativ. Det är mycket viktigt att 

målen i Agenda 2030 återspeglas på ett heltäckande sätt i den europeiska 

planeringsterminen för att EU ska uppnå dem. Kommissionen uppmanas att snarast 

utarbeta en långsiktig färdplan för ett fullständigt genomförande av målen för hållbar 

utveckling i EU, och att erkänna samspelet mellan målen och att de har lika stor vikt. 

Kommissionen uppmanas också att integrera alla utestående aspekter av Agenda 2030 

och det sjunde miljöhandlingsprogrammet i den europeiska planeringsterminen. 

5. Europaparlamentet betonar att debatten om den europeiska planeringsterminen är 

särskilt viktig med tanke på behovet av en ny utvecklingsmodell för strukturella 

reformer och selektiva investeringar riktade mot strategiska områden. 

6. Europaparlamentet framhåller den biologiska mångfaldens betydelse för miljön och 

dess socioekonomiska fördelar, t.ex. nätverket Natura 2000 som bidrar med mellan 

1,7 och 2,5 % till EU:s BNP genom ekosystemtjänster såsom lagring av koldioxid, 

vattenrening, pollinering och turism, och konstaterar med oro att utan betydande 

ytterligare insatser och tillräckliga finansiella åtaganden kommer EU:s mål för biologisk 

mångfald för 2020 inte att uppnås, varför den europeiska planeringsterminen är ett 

viktigt verktyg. 

7. Europaparlamentet beklagar att kommissionen i sin årliga tillväxtöversikt för 2018 inte 

sätter ett samband mellan framtiden för EU:s ekonomi och den nödvändiga utfasningen 

av koldioxidutsläppen och en övergång till en cirkulär ekonomi, och därigenom går 
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miste om möjligheten att styra in EU:s ekonomi på en mer stabil, inkluderande, 

produktiv och motståndskraftig bana. 

8. Europaparlamentet betonar att en övergripande tillämpning av hållbarhetskriterier och 

resultatbaserade mål för alla EU:s struktur- och investeringsfonder, däribland 

Europeiska fonden för strategiska investeringar, behövs för att få till stånd en 

omfattande övergång till en hållbar ekonomisk tillväxt för alla. Parlamentet uppmanar 

kommissionen och medlemsstaterna att styra om investeringar mot hållbara tekniker 

och företag för att på ett hållbart sätt finansiera tillväxt på lång sikt. 

9. Europaparlamentet anser att mätnings- och riktmärkesmetoder för resurseffektivitet och 

växthusgasintensitet bör ingå både i den europeiska planeringsterminen inom ramen för 

resultattavlan över makroekonomiska obalanser och vid översynen av Europa 2020-

strategin. 

10. Europaparlamentet välkomnar den ökande mängden institutionellt och privat kapital 

som avsätts till finansiering av målen för hållbar utveckling, och uppmanar 

kommissionen och medlemsstaterna att utveckla kriterier för hållbar utveckling för 

EU:s institutionella utgifter, att identifiera potentiella regleringsmässiga hinder och 

incitament för investeringar i hållbarhetsmålen samt att utforska möjligheterna till 

konvergens och samverkan mellan offentliga och privata investeringar. 

11. Europaparlamentet rekommenderar att åtgärder för en fortsatt återhämtning inriktas på 

investeringar som främjar övergången till en fossilfri, effektiv och förnybar ekonomi till 

stöd för inhemsk sysselsättning och efterfrågan. 

12. Europaparlamentet betonar att investeringar i resurseffektivitet, energibesparingar och 

utsläppsminskningar både kommer att öka produktiviteten i hela ekonomin och minska 

externa kostnader och effekter. Parlamentet betonar möjligheterna att stödja övergången 

till en cirkulär ekonomi för att skapa nya jobb inom innovativa underhålls- och 

reparationstjänster samt formgivning och tillverkning av nya hållbarare produkter. 

13. Europaparlamentet anser att kommissionen som ett led i diskussionen om den 

europeiska planeringsterminen bör lägga fram nya strategier och incitament för att 

uppmuntra medlemsstaterna att fram till 2020 snabbt fasa ut subventioner av fossila 

bränslen, eftersom dessa utgör ett av de största hindren för att uppnå EU:s klimatmål 

och mål för förnybar energi, Europa 2020-målen och målen för hållbar utveckling. 

14. Europaparlamentet upprepar att andra miljöskadliga subventioner stegvis måste fasas ut 

fram till 2020 och att det måste ske en skatteväxling från arbete till miljö. 

15. Europaparlamentet välkomnar proklamationen av den europeiska pelaren för sociala 

rättigheter vid det sociala toppmötet för rättvisa jobb och tillväxt i Göteborg, vilken 

bygger på 20 principer, såsom hälso- och sjukvård och rätten att få förebyggande vård 

och medicinsk behandling av god kvalitet till rimlig kostnad. 

16. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att satsa mer på att 

utveckla, reformera och effektivt genomföra hälsofrämjande och 

sjukdomsförebyggande strategier, inklusive med tekniskt stöd från kommissionens 

stödprogram för strukturreformer.  
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17. Europaparlamentet välkomnar kommissionens initiativ att inrätta webbportalen om 

främjande av hälsa och förebyggande av sjukdomar, vilken ger aktuell information om 

frågor som rör främjande av hälsa och välbefinnande och är en viktig källa till tydlig 

och tillförlitlig information för medborgarna. Portalen bör vara fullt tillgänglig för alla 

EU-medborgare, inbegripet personer som lider av dyslexi och liknande svårigheter. 

18. Europaparlamentet betonar att man i samband med översynen av 

EU:s civilskyddsmekanism måste skapa en EU-insatsreserv för civilskydd med 

civilskyddsresurser som ett komplement till nationella resurser, för att stärka den 

gemensamma insatskapaciteten i EU vid katastrofer som t.ex. skogsbränder och 

jordbävningar. Parlamentet betonar behovet av att uppmuntra till mer samarbete om 

avancerad planering av europeiska katastrofinsatser, bl.a. genom kartläggning av 

medlemsländernas resurser, utformning av beredskapsplaner och förbättrad planering av 

riskhanteringen. 

19. Europaparlamentet efterlyser inom området katastrofförebyggande och 

katastrofberedskap större enhetlighet med annan EU-politik, såsom EU:s strategi för 

anpassning till klimatförändringar, de europeiska struktur- och investeringsfonderna, 

solidaritetsfonden, miljölagstiftningen och forsknings- och innovationspolitiken. 

20. Europaparlamentet betonar att extrema händelser, såsom torka i länderna i södra 

Europa, orkaner eller översvämningar gör att undertecknarna av Parisavtalet måste öka 

sin ambitionsnivå för att uppnå de fastställda målen. 

21. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utarbeta en verklig strategi för hållbar 

förvaltning och skydd av skog för att bidra till att bekämpa klimatförändringarnas 

effekter, med tonvikt på ”hållbar” och en extra tonvikt på arter av träd som växer i dessa 

skogar. Kommissionen uppmanas vidare att genomföra och ge incitament till projekt för 

främjande av träd och buskar längs floder och vattendrag, och på så sätt bidra till att 

mildra verkningarna av långvarig kraftig nederbörd. 

22. Europaparlamentet efterlyser ett större och strukturerat deltagande av det civila 

samhället och miljöorganisationer i arbetet med den europeiska planeringsterminen och 

större deltagande av miljöministrarna i arbetet med den europeiska planeringsterminen 

på rådsnivå. 
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