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FORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Økonomi- og 
Valutaudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

1. glæder sig meget over, at man i de politiske retningslinjer for 2019-2024 for den nye 
Kommission har fastsat princippet om at integrere FN's mål for bæredygtig udvikling i 
processen med det europæiske semester, og at denne tilgang er blevet afspejlet i 
opgavebeskrivelserne for kommissæren med ansvar for økonomi og for de ledende 
næstformænd med ansvar for henholdsvis den europæiske grønne pagt og en økonomi, 
der tjener alle;

2. glæder sig over, at meddelelsen gør den europæiske grønne pagt til motoren i EU's 
økonomiske strategi med henblik på at bringe Unionen på rette vej mod klimaneutralitet 
gennem en retfærdig og solidarisk omstilling, der understøttes af investeringer i grønne 
teknologier og bæredygtige løsninger, med det formål at skabe yderligere arbejdspladser 
og ny bæredygtig vækst, samtidig med at planeten Jordens begrænsninger respekteres, 
hvilket vil være til gavn for EU's borgere og virksomheder; 

3. glæder sig over, at der ændres fokus for processen med det europæiske semester i 
rapporten om den årlige strategi for bæredygtig vækst 2020, således at bæredygtighed 
og velfærd for borgerne sættes i centrum for den økonomiske politik og 
socialpolitikken, navnlig med det nye afsnit i 2020-rapporterne, hvori der fokuseres på 
bæredygtighed; glæder sig over Kommissionens erkendelse af, at økonomisk vækst ikke 
er et mål i sig selv, og at økonomien skal arbejde for menneskene og planeten; 
bemærker, at det europæiske semester er nødt til at skabe større fokus på miljømæssig 
bæredygtighed ved at vejlede medlemsstaterne om, hvor der er mest behov for 
strukturelle reformer og investeringer i retning af en bæredygtig økonomisk model;

4. bemærker i denne forbindelse, at samordning af medlemsstaternes makroøkonomiske 
politikker bl.a. er et vigtigt redskab til at sikre opfyldelsen af målene for den europæiske 
grønne pagt, navnlig målet om kulstofneutralitet inden 2050;

5. understreger, at det er nødvendigt definitivt at afkoble energiforbrug og 
ressourceanvendelse fra økonomisk vækst for at opfylde EU's klima- og energimål i 
overensstemmelse med de tilsagn, der er afgivet i forbindelse med Parisaftalen;

6. opfordrer Kommissionen til at udvide det europæiske semester ved at supplere den 
nuværende tilgang, som bygger på finanspolitisk disciplin og budgetdisciplin, med 
disciplin på klima- og miljøområdet uden at svække den nuværende økonomiske 
styringsproces i EU; opfordrer derfor Kommissionen til at udvikle en ny klimaindikator, 
der afspejler de økonomiske indikatorer og vurderer uoverensstemmelsen mellem 
medlemsstaternes budgetter og en justeret udgave af deres nationale budgetter, som 
tager hensyn til Parismålene; understreger behovet for, at denne indikator giver 
medlemsstaterne en indikation på deres kurs med hensyn til at overholde Parisaftalens 
temperaturmål og således gør det muligt at fremsætte henstillinger om nedbringelse af 
klimagælden inden for rammerne af det udvidede europæiske semester;
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7. understreger, at der er behov for at fjerne hindringer for offentlige investeringer til 
fordel for omstillingen; understreger, at der er behov for at bygge på regnskabspraksis 
for private investeringer, der gør det muligt at fordele omkostningerne ved en 
investering over tid; opfordrer derfor Kommissionen til at vurdere indførelsen af en 
investeringsafskrivningsordning for offentlige investeringer, der vil muliggøre en 
kvalificeret behandling af offentlige investeringer, der er i overensstemmelse med 
taksonomien, med henblik på at fordele omkostningerne over de tilknyttede offentlige 
investeringers livscyklus;

8. understreger vigtigheden af og det beskæftigelsesmæssige potentiale ved 
medlemsstaternes bidrag til opfyldelsen af målene for bæredygtig udvikling, da dette vil 
skabe nye job i servicesektoren og inden for udvikling af bæredygtige produkter og 
markeder;

9. er fuldstændig enig med Kommissionen i, at skatter og subsidier bør støtte omstillingen 
til en grøn økonomi; opfordrer Kommissionen til at udstede ambitiøse landespecifikke 
henstillinger om gennemførelse af nationale skattereformer og hurtig udfasning af 
subsidier til fossile brændstoffer for at støtte omstillingen til en grøn økonomi;

10. understreger vigtigheden af en struktureret og systematisk dialog med de nationale 
parlamenter og civilsamfundet på nationalt plan med henblik på at sprede ejerskabet.
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