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FORSLAG

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

1. fremhæver, at Unionens budget for 2022 og gennemførelsen heraf samt den flerårige 
ramme (FFR) for 2021-2027 i sin helhed bør leve op til befolkningens forventninger 
om, at genopretningen efter covid-19-pandemien og den økonomiske krise bliver hurtig, 
resilient, bæredygtig, socialt retfærdig og rimelig, og at det bør fremskynde omstillingen 
til en økonomi, der sikrer velfærd inden for jordklodens begrænsninger; understreger, at 
Unionens budget for 2022 bør bidrage til at fremme en stærk økonomisk genopretning, 
jobskabelse og europæisk konkurrenceevne;

2. minder om, at dette budget skal være i overensstemmelse med de seneste politikker, 
som Unionen har vedtaget inden for rammerne af den europæiske grønne pagt, og 
således afspejle et paradigmeskift; minder om, at nogle politikker, såsom den fælles 
landbrugspolitik, bør afspejle dette skift i dens strategiske planlægning;

3. understreger, at dette budget bør bidrage til at opfylde EU's reviderede klima- og 
miljømål for 2030, herunder til de delmål og endemål, der er fastsat i biodiversitets‑ og 
jord til bord-strategien, EU's energimål og målet om at gøre EU klimaneutralt senest i 
2050 i overensstemmelse med Parisaftalens mål om at begrænse temperaturstigningen 
til under 1,5 oC, og samtidig bør støtte de medlemsstater, der har lidt størst nød, og sikre 
en grøn og retfærdig omstilling for alle med social inklusion og regional samhørighed 
gennem den europæiske grønne pagt; fremhæver, at der bør ydes passende støtte til de 
medlemsstater, der er blevet hårdest ramt af covid-19-pandemien og dens 
socioøkonomiske konsekvenser;

4. opfordrer til, at EU's klimafinansiering og den internationale klimafinansiering i højere 
grad anvendes til at beskytte og genoprette naturlige økosystemer som et middel til at 
opnå gensidige fordele mellem biodiversitet og modvirkning af og tilpasning til 
klimaændringer;

5. fremhæver, at det er vigtigt at opfylde Unionens mål om mainstreaming af klima og 
biodiversitet1 hurtigst muligt, herunder gennem anvendelse af de nye midler, der er til 
rådighed under EU-genopretningsinstrumentet (NGEU), i særdeleshed genopretnings- 
og resiliensfaciliteten2 og Fonden for Retfærdig Omstilling; minder om Parlamentets 
holdning med opfordring til, at 10 % af Unionens budget afsættes til 
biodiversitetsrelaterede udgifter; understreger vigtigheden af at anvende disse midler til 
også at sikre en retfærdig omstilling baseret på solidaritet og retfærdighed; fremhæver, 
at det er afgørende, at der kun tildeles finansiering fra FFR 2021-2027 og NGEU til 
aktiviteter, der er i overensstemmelse med princippet om "ikke at gøre væsentlig skade" 
og er i overensstemmelse med målene i Parisaftalen som fastsat i Det Europæiske Råds 
konklusioner af 21. juli 2020;

6. minder om, at Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerheds (ENVI's) 

1 30 % af EU's udgifter skal bidrage til klimamålene, og årlige udgiftsniveauer til biodiversitet på mindst 7,5 % i 
2024, stigende til 10 % i 2026 og 2027.
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holdning af 5. september 2019 var at fastsætte et mål på 40 % for klimamainstreaming i 
FFR 2021-2027; bemærker, at de samlede udgifter til biodiversitet i 
programmeringsperioden 2014-2020 var på 8 %; er bekymret over, at det nuværende 
mål på 7,5 % til biodiversitet udgør et fald i udgifterne i forhold til den foregående FFR; 

7. forventer, at Unionens budget for 2022 vil tjene som et springbræt til at nå udgiftsmålet 
for biodiversitet i FFR på mindst 10 % hurtigst muligt, og at det vil gøre det lettere at 
frigøre mindst 20 mia. EUR, der årligt skal bruges på naturen2; beklager, at hverken 
forslaget til EU-budgettet for 2022 eller de foreløbige overslag for 2023-2027 opfylder 
disse forventninger, og opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at øge deres 
indsats for at lade den interinstitutionelle aftale af 16. december 2020 stå ved magt og 
nå målene i den europæiske grønne pagt og de efterfølgende EU-strategier;

8. opfordrer Kommissionen til forud for midtvejsgennemgangen af FFR 2021-2027 at 
foretage en vurdering af, hvorvidt målene for klima- og biodiversitetsudgifter er 
tilstrækkelige til at opfylde målene i det 8. miljøhandlingsprogram, eller om de skal 
forhøjes;

9. gentager sin opfordring til, at skadelige subsidier udfases, og at der skal være 
sammenhæng mellem alle Unionens fonde og programmer; insisterer på, at projekter og 
programmer, som ikke er i overensstemmelse med målet om at begrænse den globale 
opvarmning til under 1,5 °C eller med målet om at standse og vende tabet af 
biodiversitet, ikke bør være berettiget til støtte fra EU-budgettet;

10. minder om, at Unionens udgifter bør være i overensstemmelse med princippet i den 
europæiske grønne pagt om "ikke at gøre skade"; bemærker, at Kommissionen har 
udstedt tekniske retningslinjer for anvendelsen af princippet om "ikke at gøre væsentlig 
skade" under genopretnings- og resiliensfaciliteten; opfordrer Kommissionen til at 
udstede yderligere tekniske retningslinjer for at sikre, at Unionens udgifter under alle 
programmer overholder princippet om "ikke at gøre skade", og til at undgå, at projekter, 
der blev anset for at være i strid med princippet om "ikke at gøre væsentlig skade" under 
genopretnings- og resiliensfaciliteten, støttes af andre EU-programmer;

11. anerkender, at den fælles landbrugspolitik spiller en central rolle med hensyn til at sikre, 
hvorvidt udgiftsmålene for klima- og biodiversitet nås eller ej; gentager sin opfordring 
til, at den fælles landbrugspolitik skal være i fuld overensstemmelse med Unionens 
forøgede klima- og biodiversitetsambitioner; opfordrer Kommissionen til at foretage en 
vurdering af sammenhængen mellem den ajourførte fælles landbrugspolitik og 
Unionens forøgede klima- og biodiversitetsmål og til at foreslå afhjælpende 
foranstaltninger for at sikre fuld overensstemmelse mellem den fælles landbrugspolitik 
og disse mål;

12. kræver, at alle infrastrukturinvesteringer er modstandsdygtige over for 
klimaændringernes negative virkninger og er i overensstemmelse med princippet om 
"energieffektivitet først" samt målet om at begrænse den globale opvarmning til under 
1,5 °C; opfordrer til, at drivhusgasemissioner integreres i den obligatoriske cost-benefit-
analyse af projektet i hele projektets livscyklus ved hjælp af det mest sandsynlige 

2 P9_TA(2021)0277.
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referencegrundlag for at undgå strandede aktiver;

13. gentager sin opfordring til at spore klima- og biodiversitesrelaterede udgifter ved brug 
af solide, gennemsigtige, pålidelige og sammenhængende metoder med henblik på at nå 
de gældende mål; insisterer på, at metoden til beregning af klimaudgifter skal tage højde 
for virkningerne af udfasningen af NGEU-finansieringen og skelne mellem 
modvirkning af og tilpasning til klimaændringer, når det er muligt; ser med tilfredshed 
på den nye "klimatilpasningsmekanisme", som kan tages i anvendelse for at ændre 
udgifterne i tilfælde af utilstrækkelige fremskridt; forventer, at Kommissionen tager 
hensyn til Den Europæiske Revisionsrets bekymringer i særberetning nr. 16/20213, når 
den udarbejder den nye metode; forventer, at rapporteringen vil være splittet op på de 
enkelte komponenter, og at der vil være et passende overblik over de enkelte udgifter og 
deres virkninger; ser frem til høringerne og Rådets og Kommissionens tætte samarbejde 
og den årlige rapport om både klima- og diversitetsmålene som fastsat i den 
interinstitutionelle aftale af 16. december 2020; glæder sig over, at der vil blive taget 
hensyn til eksisterende overlapninger mellem klima- og biodiversitetsmålene;

14. påpeger behovet for at sikre tilstrækkelige midler på EU-budgettet for 2022 til 
opfyldelse af FN's verdensmål for bæredygtig udvikling;

15. understreger, at sporing af klima- og biodiversitetsrelaterede udgifter bør bero på en 
videnskabeligt baseret livscyklustilgang for at modvirke risikoen for "grønvask";

16. glæder sig over, at metoden til sporing af klimaudgifter vil være baseret på anvendelsen 
af resultater snarere end de tilsigtede resultatmarkører og vil blive anvendt på det lavest 
mulige detaljeringsniveau;

17. opfordrer Kommissionen til at fremlægge en forbedret metode til sporing af 
biodiversitetsrelaterede udgifter i Unionens budget og en fuldstændig vurdering af 
behovet for finansiering til at gennemføre EU's biodiversitetsstrategi for 2030, de 
nuværende finansieringsniveauer og det resterende finansieringshul;

18. glæder sig over den korrektionsmekanisme, der er fastsat i den interinstitutionelle aftale 
af 16. december 2020 for så vidt angår klimamålet; opfordrer Kommissionen til at 
forelægge en korrektionsmekanisme for biodiversitetsmålet i tilfælde af, at udgifterne 
falder til under de fastsatte mål;

19. mener, at der bør sikres tilstrækkelige midler i Unionens budget for 2022 til opfyldelse 
af målene i EU's biodiversitetsstrategi for 2030 og EU's bestøverinitiativ, jord til bord-
strategien, kemikaliestrategien med bæredygtighed for øje, handlingsplanen for den 
cirkulære økonomi, handlingsplanen for nulforurening samt den nye temastrategi for 
jordbundsbeskyttelse og EU's skovstrategi; opfordrer derfor Kommissionen til straks at 
sikre et tilstrækkeligt niveau af menneskelige ressourcer til de direktorater, der er 
involveret i at sikre den fuldstændige gennemførelse af disse strategier; er bekymret 
over, at personaleniveauet i Kommissionens Generaldirektorat for Miljø er blevet 
væsentligt reduceret i de seneste år, og at det kun udgør 1,73 % af Kommissionens 
samlede personale, hvilket bringer en vellykket gennemførelse og håndhævelse af EU's 

3 Særberetning nr. 16/2021: Den fælles landbrugspolitik og klimaet: Halvdelen af EU's klimaudgifter går til 
landbruget, men dets emissioner er ikke faldende.
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politikker i fare, og opfordrer til en snarlig forøgelse;

20. finder det afgørende, at der sikres tilstrækkelige midler i Unionens budget for 2022 til 
investering i færdigheder; minder om, at den europæiske dagsorden for færdigheder 
tjener til at styrke Unionens konkurrenceevne og resiliens; fremhæver betydningen af at 
udvikle europæernes færdigheder med henblik på at gribe mulighederne i den grønne 
omstilling;

21. glæder sig over forhøjelsen af budgetterne for programmet EU4Health og EU-
civilbeskyttelsesmekanismen (rescEU) med henblik på at støtte den europæiske 
sundhedsunion og forbedre Unionens kapacitet til at reagere på kriser og opbygge 
modstandsdygtighed mod fremtidige chokvirkninger; gentager, at der bør stilles 
tilstrækkelige midler til rådighed for HERA Incubator i afventning af oprettelsen af en 
ny EU-myndighed for kriseberedskab og -indsats på sundhedsområdet for navnlig at 
imødegå de umiddelbart forestående udfordringer i forbindelse med varianter af SARS-
CoV-2-virusset; opfordrer til øget finansiering til genomsekvensering og 
epidemiologisk overvågning; gør på ny opmærksom på vigtigheden af øget finansiering 
til en stærk og inkluderende europæisk sundhedsunion for at bidrage til lige adgang til 
sundhedspleje af god kvalitet; understreger, at det haster med at styrke de nationale 
sundhedssystemers kapacitet og modstandsdygtighed, så de kan imødekomme 
patienternes behov i hele Unionen; opfordrer til yderligere budgetstøtte til LIFE-
programmet;

22. understreger, at tilstrækkelige midler til pakken om den europæiske sundhedsunion bør 
være ledsaget af foranstaltninger til støtte for Unionens åbne strategiske autonomi med 
hensyn til lægemidler samt forskning og innovation i sektoren til gavn for patienterne 
og samfundet som helhed;

23. minder om, at kun 4,3 % af befolkningen ikke har nogen allerede eksisterende 
sygdomstilstand; understreger, at der skal afsættes tilstrækkelige midler til at tackle 
denne udfordring i EU's sundhedspolitikker, som kan have en positiv indvirkning på den 
sundhedsmæssige udvikling hos mennesker med kroniske sygdomme, der gør dem mere 
udsatte for andre sygdomme, og ledsagesygdomme;

24. opfordrer til tilstrækkelig og målrettet finansiering af konkurrencedygtig europæisk 
forskning i behandling af større ikkeoverførbare sygdomme med henblik på at fremme 
innovation samt at bidrage til at opbygge modstandsdygtighed i sundhedssystemerne og 
prioritere de mest sundhedsmæssigt sårbare under sundhedskriser; mener, at Unionens 
budget for 2022 bør sikre, at der afsættes tilstrækkelige midler fra forskellige 
finansieringskilder til en fyldestgørende gennemførelse af kræfthandlingsplanen, 
navnlig fra EU4Health, genopretnings- og resiliensfaciliteten og Horisont Europa; 
understreger navnlig vigtigheden af at afsætte de nødvendige midler til at styrke 
innovation inden for kræftforskning, -forebyggelse og ‑behandling; glæder sig i denne 
forbindelse over det planlagte partnerskab om personlige lægemidler, som blev bebudet 
i Europas kræfthandlingsplan og vil blive finansieret under Horisont Europa;

25. opfordrer Kommissionen til at sikre, at Unionens finansiering af biomedicinsk forskning 
og udvikling omfatter klausuler, der bidrager til at gøre slutprodukterne tilgængelige og 
økonomisk overkommelige;
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26. minder om LIFE-programmets betydning som finansieringsinstrument for modvirkning 
af og tilpasning til klimaændringer; opfordrer til, at niveauet af budgetstøtte til LIFE-
programmet fastholdes;

27. minder om, at det er vigtigt at sikre tilstrækkelige, påregnelige og stabile finansielle og 
menneskelige ressourcer til de eksisterende EU-agenturer, der henhører under Udvalget 
om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (Det Europæiske Kemikalieagentur, 
navnlig budget og personale til Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol 
med Sygdomme, Det Europæiske Miljøagentur, Den Europæiske 
Fødevaresikkerhedsautoritet og Det Europæiske Lægemiddelagentur) samt til den 
planlagte EU-Myndighed for Kriseberedskab og -indsats på Sundhedsområdet, så de 
bliver i stand til ikke bare at opfylde deres mandater og udføre deres opgaver, men også 
at reagere optimalt på konsekvenserne af covid-19-pandemien og til at fremme den 
grønne omstilling; understreger betydningen af at styrke koordineringen mellem disse 
EU-agenturer for at forbedre sammenhængen i deres arbejde på en omkostningseffektiv 
måde; beklager, at økonomiske begrænsninger har fået nogle EU-agenturer til at skære 
ned på nogle af deres aktiviteter, selv om de har bevist deres merværdi;

28. mener, at der bør sikres tilstrækkelige midler i Unionens budget for 2022 til 
gennemførelse af forslagene vedrørende den europæiske sundhedsunion som ændret 
under lovgivningsprocessen; opfordrer derfor Kommissionen til at revidere 
finansieringsoversigterne for de udvidede mandater for Det Europæiske 
Lægemiddelagentur og Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med 
Sygdomme for at tage højde for de ekstra opgaver, der er fastsat i de reviderede forslag;

29. understreger, at man, når der afsættes midler til forbedret pandemiberedskab og -
styring, bør tage erfaringerne fra covid-19-pandemien i betragtning;

30. understreger, at der navnlig bør afsættes tilstrækkelige midler til at øge investeringerne i 
forskning og udvikling, hvilket er afgørende for at fremme europæisk innovation inden 
for udviklingen af lægemidler; understreger, at investeringer på sundhedsområdet bør 
bidrage til lige adgang til, tilgængelighed af og prisoverkommelighed for farmaceutiske 
produkter;

31. understreger, at det er nødvendigt at forhøje Det Europæiske Miljøagenturs budget 
betydeligt for at tilvejebringe tilstrækkelige økonomiske og personalemæssige 
ressourcer til at muliggøre en fuldstændig gennemførelse af den europæiske grønne pagt 
og de dertil knyttede politikker, såsom alle de overvågnings- og fremsynsforpligtelser, 
der følger af det 8. miljøhandlingsprogram eller rapporteringen og overvågningen fra 
anden natur‑ eller energirelateret lovgivning;

32. støtter de egne indtægter, der bidrager til Unionens mål for sundhed, miljø og klima, 
idet en stor andel af indtægterne kommer fra emissionshandelssystemet (ETS) og 
navnlig fra nedskæringen af gratis ETS-kvoter, ikkegenanvendt plastemballageaffald og 
en CO2-grænsetilpasningsmekanisme, som afspejler ETS;

33. opfordrer Kommissionen til at overveje virkningen af dens metode for så vidt angår 
administrative byrder for nationale, regionale og lokale myndigheder og andre 
interessenter og støttemodtagere; fremhæver, at små og mellemstore virksomheder 
(SMV'er) ofte er med helt i front, når det gælder innovation; minder om, at SMV'er kan 
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være særligt sårbare over for administrative byrder;

34. glæder sig over Kommissionens dagsorden for bedre regulering, som har til formål at 
gøre EU-lovgivningen enklere, mere målrettet og lettere at overholde; opfordrer 
Kommissionen til at lette gennemførelsen af den europæiske grønne pagt ved at tackle 
hindringer og bureaukrati, der kan forsinke dens gennemførelse, og samtidig sikre, at 
gennemførelsen af målene i den europæiske grønne pagt opnås med den mindst mulige 
byrde for borgere og virksomheder, f.eks. ved at anvende en "én ind, én ud"-tilgang og 
ved at være særligt opmærksom på konsekvenserne af og omkostningerne ved at 
anvende EU-lovgivningen, navnlig for SMV'er.
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