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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 uppmanar kommissionen att anpassa den europeiska 
planeringsterminen till en ny långsiktig strategisk ram som styrs av målen för hållbar 
utveckling för att stödja medlemsstaterna i arbetet med att uppnå en miljömässigt 
hållbar och socialt inkluderande tillväxt. Parlamentet upprepar vikten av att övervaka 
genomförandet av den europeiska pelaren för sociala rättigheter för att säkerställa 
betydande framsteg i genomförandet av dess viktigaste principer, i synnerhet rätten till 
tillgång till förebyggande hälsovård av hög kvalitet och till överkomligt pris för alla.

2. Europaparlamentet betonar att social-, klimat- och miljöpolitik bör spela en fullvärdig 
roll i den europeiska planeringsterminen, vid sidan av de ekonomiska aspekterna. 
Parlamentet efterlyser införandet av indikatorer som är inriktade på att mäta hållbarhet 
och välbefinnande.

3. Europaparlamentet betonar att man måste fortsätta att frikoppla energiförbrukning och 
resursanvändning från ekonomisk tillväxt för att nå EU:s klimat- och energimål för 
2030, i enlighet med åtagandena enligt Parisavtalet.

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i den europeiska planeringsterminen 
inkludera målet att skapa en klimatneutral ekonomi. Parlamentet påminner om EU:s 
åtagande att uppnå målet om nettonollutsläpp av växthusgaser senast 2050 genom en 
socialt rättvis övergång och på ett kostnadseffektivt sätt.

5. Europaparlamentet betonar att utfasningen av fossila bränslen i EU:s ekonomi kommer
att stimulera betydande ytterligare investeringar. Parlamentet påminner om att omkring 
2 % av EU:s BNP i dag investeras i dess energisystem och tillhörande infrastruktur. 
Parlamentet konstaterar att man skulle behövas en ökning till 2,8 % för att skapa en
ekonomi med nettonollutsläpp av växthusgaser, vilket kräver betydande ytterligare 
investeringar jämfört med referensscenariot.

6. Europaparlamentet påminner om behovet att anpassa EU:s finansiella åtaganden till 
klimatmålen i Parisavtalet, bland annat genom att se till att investeringarna stöder eller 
är förenliga med klimatmålen, öka klimatfinansieringen och integrera 
klimatrapporteringen om finansiella flöden.

7. Europaparlamentet understryker behovet av att i den europeiska planeringsterminen 
integrera de klimat- och energimål som fastställts av medlemsstaterna inom ramen för 
förordningen om styrningen av energiunionen1.

8. Europaparlamentet betonar att åtgärder för att göra ekonomin mer miljövänlig och 
investeringar i effektivare hälso- och sjukvårdssystem kommer att stärka Europas 
förmåga att förbättra sina medborgares välfärd. Parlamentet konstaterar att 

                                               
1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1999 av den 11 december 2018 om styrningen av 
energiunionen och av klimatåtgärder (EUT L 328, 21.12.2018, s. 1).
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strukturreformernas kortsiktiga budgetkonsekvenser och deras långsiktiga miljömässiga, 
ekonomiska och sociala effekter bör beaktas.

9. Europarlamentet anser att det är viktigt att använda den europeiska planeringsterminen 
till att påskynda övergången till en resurseffektiv, cirkulär och energieffektiv ekonomi 
med nollutsläpp, som bygger på förnybar energi och som bidrar till hållbar utveckling 
och uppnåendet av målen för hållbar utveckling. Parlamentet upprepar vikten av 
ekonomiskt stöd från EU till kol- och koldioxidintensiva regioner för att möjliggöra en 
rättvis energiomställning till ren teknik och energieffektiva lösningar och samtidigt 
skapa hållbara arbetstillfällen.

10. Den europeiska planeringsterminen är ett mycket viktigt verktyg, och 
Europaparlamentet anser att EU:s mål för biologisk mångfald och de relaterade 
socioekonomiska fördelarna inte skulle kunna uppnås utan detta verktyg.

11. Europaparlamentet välkomnar den föreslagna tilldelningen av EU-medel under nästa 
programperiod för att stödja medlemsstaterna i genomförandet av rekommendationer 
och strukturreformer, men betonar att denna koppling inte får ske i form av villkor. 
Parlamentet efterlyser ett mer långsiktigt perspektiv när det gäller att övervaka och 
utvärdera reformframsteg.

12. Europaparlamentet välkomnar att man i den europeiska planeringsterminen konstaterar 
att medlemsstaterna särskilt bör uppmärksamma arbetskraftens anpassningsförmåga för 
att se till att den har rätt kompetens som stämmer överens med den tekniska 
utvecklingen. Parlamentet betonar i detta sammanhang behovet av att anta en strategi 
för rättvis övergång, som säkerställer inkludering och deltagande av alla berörda parter 
och som stöder arbetskraften och skapandet av anständiga arbetstillfällen och 
arbetstillfällen av hög kvalitet.

13. Europaparlamentet välkomnar att den europeiska planeringsterminens fokus på området 
hälso- och sjukvård flyttats från kostnadsbesparande åtgärder till resultat inom hälso-
och sjukvårdssystemen, med tanke på betydelsen av hälsoresultat och tillgång till hälso-
och sjukvård av hög kvalitet och till överkomligt pris för alla. Parlamentet begär att 
gemensamma indikatorer och metoder ska utvecklas för att bedöma hälso- och 
sjukvårdssystemens resultat, i syfte att minska ojämlikheterna i hälsa. Parlamentet 
stöder insatserna för att utveckla gemensamma indikatorer och metoder för att göra det 
möjligt att bedöma de nationella hälso- och sjukvårdssystemens resultat, inbegripet 
ojämlikheter och brister i tillgången till hälso- och sjukvård.

14. Europaparlamentet betonar att effektiva investeringar i hälso- och sjukvård, inbegripet 
hälsoforskning och förebyggande av sjukdomar, är avgörande för att trygga 
medborgarna lika tillgång till hälso- och sjukvård av hög kvalitet. Parlamentet 
understryker vikten av en hållbar hälso- och sjukvårdssektor.

15. Europaparlamentet understryker vikten av en strukturerad och systematisk dialog med 
det civila samhället på nationell nivå i syfte att öka egenansvaret. Parlamentet anser att 
kommissionen bör samla in bidrag från en bred uppsättning intressenter, och säkerställa 
mer publicitet kring de landsspecifika rekommendationerna och landsrapporterna, även 
genom mer diskussion på högre politisk nivå.
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16. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att förse den europeiska 
planeringsterminen med en territoriell dimension på både analytisk och operativ nivå. 
För att säkerställa en effektiv förvaltning av strukturpolitiken anser parlamentet 
dessutom att de regionala och lokala myndigheterna måste involveras i utarbetandet av 
och beslutsfattandet om dessa politikområden genom en blandad nedifrån och upp-
baserad och uppifrån och ned-baserad planeringsprocess.

17. Europaparlamentet efterlyser ett strukturerat deltagande för det civila samhället och 
miljöorganisationer i arbetet med den europeiska planeringsterminen, och ökat 
deltagande från miljöministrarnas sida i arbetet med den europeiska planeringsterminen 
på rådsnivå.

18. Europaparlamentet efterlyser ökad samstämmighet med annan EU-politik, såsom politik 
relaterad till klimatförändringar och ett ohållbart utnyttjande av naturresurser.

19. Europaparlamentet betonar behovet av att stärka EU:s gemensamma insatskapacitet vid 
katastrofer, såsom torka i sydeuropeiska länder, katastrofala översvämningar, 
skogsbränder och jordbävningar. Parlamentet betonar behovet av att uppmuntra till mer 
samarbete om avancerad planering av europeiska katastrofinsatser, bl.a. genom 
kartläggning av medlemsstaternas resurser, utformning av beredskapsplaner och 
förbättrad planering av riskhanteringen.
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