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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om halvtidsöversyn av gemenskapens sjätte miljöhandlingsprogram
(2007/2204(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets beslut nr 1600/2002/EG av 
den 22 juli 2002 om fastställande av gemenskapens sjätte miljöhandlingsprogram1,

– med beaktande av sin resolution av den 14 november 2006 om en temainriktad 
strategi för skydd och bevarande av den marina miljön2,

– med beaktande av sin ståndpunkt av den 14 november 2006 om förslaget till 
Europaparlamentets och rådets direktiv om upprättande av en ram för gemenskapens 
åtgärder på havsmiljöpolitikens område (direktiv om en marin strategi)3,

– med beaktande av sin resolution av den 25 april 2007 om en temainriktad strategi för ett 
hållbart nyttjande av naturresurser4,

– med beaktande av sin resolution av den 26 september 2006 om den temainriktade 
strategin för stadsmiljön5,

– med beaktande av sin resolution av den 13 november 2007 om den temainriktade 
strategin för markskydd6,

– med beaktande av sin ståndpunkt av den 14 november 2007 om förslaget till 
Europaparlamentets och rådets direktiv om inrättande av rambestämmelser för 
markskydd och om ändring av direktiv 2004/35/EG7,

– med beaktande av sin resolution av den 26 september 2006 om den tematiska strategin 
för luftförorening8,

– med beaktande av sin ståndpunkt av den 26 september 2006 inför antagandet av 
Europaparlamentets och rådets direktiv om luftkvalitet och renare luft i Europa9,

– med beaktande av sin resolution av den 13 februari 2007 om en temainriktad strategi för 
materialåtervinning av avfall10,

                                               
1 EGT L 242, 10.9.2002, s. 1.
2 EUT C 314 E, 21.12.2006, s. 131.
3 EUT C 314 E, 21.12.2006, s. 86.
4 Antagna texter, P6_TA(2007)0154.
5 EUT C 306 E, 15.12.2006, s. 182.
6 Antagna texter, P6_TA(2007)0504.
7 Antagna texter, P6_TA(2007)0509.
8 EUT C 306 E, 15.12.2006, s. 176.
9 EUT C 306 E, 15.12.2006, s. 103.
10 EUT C 287 E, 29.11.2007, s. 168.
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– med beaktande av sin ståndpunkt av den 13 februari 2007 inför antagandet av 
Europaparlamentets och rådets direktiv om avfall1,

– med beaktande av sin ståndpunkt av den 23 oktober 2007 om förslaget till 
Europaparlamentets och rådets direktiv om upprättande av en ram för gemenskapens 
åtgärder för att uppnå en hållbar användning av bekämpningsmedel2,

– med beaktande av sin resolution av den 24 oktober 2007 om en temainriktad strategi för 
hållbar användning av bekämpningsmedel3,

– med beaktande av sin ståndpunkt av den 23 oktober 2007 om förslaget till 
Europaparlamentets och rådets förordning om utsläppande av växtskyddsmedel på 
marknaden4,

– med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
och yttrandena från utskottet för utveckling, utskottet för internationell handel, utskottet 
för regional utveckling och utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 
(A6-…/2007), och av följande skäl:

A. EU är ännu inte på väg mot en verkligt hållbar utveckling.

B. En ren och hälsosam miljö är oumbärlig för människors välbefinnande och goda sociala 
förhållanden.

C. En väl utformad miljöpolitik kan emellertid också bidra till uppnåendet av andra mål som 
ökad konkurrenskraft, ekonomisk tillväxt och sysselsättning.

1. Europaparlamentet anser att det är beklagligt att halvtidsöversynen av gemenskapens 
sjätte miljöhandlingsprogram har fördröjts två år och beklagar djupt att EU i allmänhet 
inte följer tidtabellen för genomförandet av de åtgärder som planeras i 
handlingsprogrammet, tvärtemot vad kommissionen hävdar i sin egen halvtidsöversyn. 
Parlamentet påminner om att det sjätte miljöhandlingsprogrammet, till skillnad från dess 
företrädare, antogs genom medbeslutandeförfarandet i enlighet med artikel 251 i 
EG-fördraget. Parlamentet uppmanar EU att göra allt som står i dess makt för att nå de 
mål som har överenskommits i det sjätte miljöhandlingsprogrammet, eftersom ett 
misslyckande att nå målen skulle skada EU:s trovärdighet hos allmänheten, som är oroad 
över miljöns tillstånd.

2. Europaparlamentet konstaterar att tillämpningen av det nya förfarandet med 
temainriktade strategier har lett till att det lagstiftningsförberedande arbetet har blivit 
viktigare och har skapat nya möjligheter för berörda aktörers deltagande och ett mer 
strategiskt synsätt på EU:s lagstiftningspolitik. Parlamentet beklagar emellertid att 
tillämpningen av de temainriktade strategierna även har lett till att den miljöpolitiska 

                                               
1 EUT C 287 E, 29.11.2007, s. 136.
2 Antagna texter, P6_TA(2007)0444.
3 Antagna texter, P6_TA(2007)0467.
4 Antagna texter, P6_TA(2007)0445.
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beslutsprocessen har förlängts och att arbetet med att utforma konkreta politiska förslag 
och vidta motsvarande åtgärder försenas.

3. Europaparlamentet anser att det sjätte miljöhandlingsprogrammets ställning som 
miljödimensionen i EU:s strategi för hållbar utveckling måste stärkas.

Temainriktade strategier

4. Europaparlamentet anser att EU har agerat konsekvent för att nå de mål för 
”klimatdiplomati” som fastställs i det sjätte miljöhandlingsprogrammet, men påminner 
emellertid om att EU inte har lyckats uppfylla alla åtaganden när det gäller målen och de 
prioriterade åtgärderna för att sätta stopp för klimatförändringen. Parlamentet är ytterst 
oroat över att transportutsläppen har ökat och att de åtgärder som har vidtagits för att 
förbättra energieffektiviteten går för sakta, och påminner kommissionen om att den har 
lovat att offentliggöra ett meddelande med kvantifierade miljömål för ett hållbart 
transportsystem. Parlamentet förväntar sig att medlemsstaterna når målen för att minska 
utsläppen av växthusgaser för enskilda länder i Kyotoprotokollet till 2012.

5. Europaparlamentet beklagar djupt att målet att stoppa förlusten av biologisk mångfald i 
EU senast 2010 troligen inte kommer att nås och att de föreslagna strategierna för skydd 
av den marina miljön och markskydd inte kommer att ge några konkreta miljöresultat till 
2012. Parlamentet konstaterar att det krävs ökade insatser för att integrera politiken för 
biologisk mångfald i andra politikområden, och uppmärksammar behovet av lämplig 
finansiering av nätverket Natura 2000.

6. Europaparlamentet anser att Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 1907/20061 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande 
och begränsning av kemikalier (Reach), och inrättande av en europeisk 
kemikaliemyndighet, utgör ett framsteg för att minska riskerna med kemikalier för 
människor och miljö, även om förordningen inte överensstämmer med de mål som man 
har enats om i det sjätte miljöhandlingsprogrammet i alla aspekter. Parlamentet anser att 
det är beklagligt att den temainriktade strategin för hållbar användning av 
bekämpningsmedel har försenats avsevärt, och att de åtgärder som vidtas för att förbättra 
luftkvaliteten och stadsmiljön samt minska buller inte på långa vägar motsvarar målen i 
miljöhandlingsprogrammet. Parlamentet uppmanar även kommissionen att lägga fram ett 
reviderat direktiv om nationella utsläppstak så snart som möjligt, och anser att det är 
nödvändigt att garantera att direktivet om omgivningsbuller genomförs fullt ut.

7. Europaparlamentet konstaterar att det inte finns några större luckor när det gäller de 
särskilda mål för vattenskydd som fastställs i det sjätte miljöhandlingsprogrammet, men 
uppmanar kommissionen att se till att ramdirektivet för vatten genomförs fullt ut, och att 
göra en ny utvärdering av hur EU:s åtaganden för vattenskydd integreras i andra 
politikområden. Parlamentet uppmanar dessutom kommissionen att så snart som möjligt 
lägga fram ett förslag till direktiv för att minska fosforbelastningen inom jordbruket.

                                               
1 EUT L 396, 30.12.2006, s. 1, förordning ändrad av rådets förordning (EG) nr 1354/2007 (EUT L 304,
22.11.2007, s. 1).
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8. Europaparlamentet anser att det är beklagligt att målen i det 
sjätte miljöhandlingsprogrammet har vattnats ur i de temainriktade strategierna om 
naturresurser och avfall, och beklagar likaså att inga mål har formulerats på EU-nivå för 
att bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och resursanvändning. Parlamentet 
instämmer i att ytterligare åtgärder krävs för bioavfall i syfte att främja en mer 
omfattande övergång från avfallsdeponering och garantera att de bästa 
behandlingsalternativen tillämpas, t.ex. alternativ för att mildra effekterna av 
klimatförändringen.

Genomförande och tillämpning av befintlig lagstiftning

9. Europaparlamentet påminner om att ett fullständigt och korrekt genomförande av den 
befintliga lagstiftningen är en prioriterad fråga och anser att bindande lagstiftning förblir 
en central faktor för att bemöta utmaningarna på miljöområdet. Parlamentet uppmanar 
därför EU:s budgetmyndigheter att förse kommissionen, som är fördragets väktare, med 
alla nödvändiga finansiella och mänskliga resurser för att garantera en så effektiv 
övervakning av genomförandet och tillämpningen av den befintliga lagstiftningen som 
möjligt.

10. Europaparlamentet är trots detta oroat över flera aktörers förslag om att de gemensamma 
bestämmelserna bör minskas och försvagas, och att de ska ersättas med frivilliga 
överenskommelser eller icke-bindande åtgärder, och upprepar därför återigen att arbetet 
inom ramen för programmet för bättre lagstiftning bör koncentreras på otvetydiga 
bestämmelser och normer för lagstiftningen, med överenskomna mål och förbättrad 
tillämpning.

11. Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag om att stärka tillämpningen av 
miljölagstiftningen på nationell nivå genom att förbättra tillgången till rättsliga 
förfaranden och tillämpa straffrättsliga påföljder, och konstaterar att de förebyggande 
aspekterna i straffrätten bidrar till att förbättra tillämpningen av miljölagstiftningen och 
miljöskyddet.

Incitament på miljöområdet och reform av stöd som är skadliga för miljön

12. Europaparlamentet välkomnar kommissionens grönbok om marknadsbaserade styrmedel 
för miljöpolitiken och näraliggande politikområden, och anser att marknadsbaserade 
styrmedel där miljöeffekterna av alla produktions- och distributionsprocesser beaktas bör 
tillämpas i större utsträckning.

13. Europaparlamentet konstaterar trots detta att miljörelaterad beskattning fortfarande har en 
blygsam roll och inte visar någon tendens att öka, och uppmanar därför kommissionen 
och medlemsstaterna att stärka insatserna för att utarbeta en miljöskattereform med en 
skatteväxling från välfärdsnegativa skatter (t.ex. på arbetskraft) till välfärdspositiva 
skatter (t.ex. på miljöskadlig verksamhet som resursanvändning och utsläpp). I detta 
sammanhang uppmärksammar parlamentet att fördragen, trots enhällighetskravet på
beskattningsområdet, erbjuder möjligheten att tillämpa förfarandet för förstärkt 
samarbete, och påpekar att den öppna samordningsmetoden kan vara användbar i detta 
avseende.
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14. Europaparlamentet konstaterar att incitament har tagits fram för att avskaffa 
miljöskadliga stöd, men beklagar att inga konkreta åtgärder för att reformera 
miljöskadliga stöd förväntas inom en överskådlig framtid.

Integration av miljöpolitiken, internationellt samarbete och incitament för innovation

15. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att främja en starkare 
och mer samordnad integrering av miljöpolitiken i all EU-politik, och beklagar både den 
bristande integreringen mellan olika miljörättsliga ramar och utarbetande av ny 
lagstiftning och i lagstiftning som inte har miljöskyddet som främsta mål.

16. Europaparlamentet anser att det är nödvändigt att utforma bindande sektorsvisa mål och 
tidsplaner för att nå konkreta resultat för att integrera miljöhänsyn i andra ekonomiska 
sektorer.

17. Europaparlamentet välkomnar kommissionens starka åtagande för att stärka den 
internationella dimensionen av miljöpolitiken, och anser att det är viktigt att se till att 
miljöpolitiken integreras i alla EU:s yttre åtgärder och förbättra den internationella 
miljöstyrningen. Parlamentet uppmuntrar därför EU att fortsätta att främja ambitiösa 
miljöpolitiska mål och krav.

18. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att främja ett mer 
praktiskt och övergripande utnyttjande av innovation och ny teknik i all EU-relaterad 
politik, så att de fyller en central funktion i insatserna för att stärka bevarandet av miljön. 
Parlamentet betonar vidare att en strategi för att EU ska bli världsledande på detta område 
och ett mer ambitiöst och sammanhängande instrument för att förbättra produktions- och 
konsumtionsmönster måste utarbetas utan dröjsmål, för att garantera att alla 
EU-produkter på marknaden utformas, produceras och används enligt hållbara kriterier i 
framtiden.

19. Europaparlamentet uppmuntrar EU att anta verkligt miljövänliga bestämmelser för 
offentliga upphandlingar i syfte att främja innovation, hållbar konsumtion och hållbara 
produktionsmönster.

Bana väg för en beteendemässig förändring

20. Europaparlamentet påpekar att det krävs nya metoder för att mäta välfärd, som grundas 
på realistiska värden för tjänster på miljöområdet, och anser att bruttonationalprodukten 
(BNP) inte längre är ett lämpligt verktyg för att mäta välfärd och utveckling eftersom det 
inte ensamt kan spegla alla aspekter och behov hos ett modernt samhälle. Parlamentet 
uppmanar EU att utforma och tillämpa en ny indikator för att mäta den negativa påverkan 
av den ekonomiska utvecklingen på vår miljö och hälsa, och som bidrar till insatserna för 
att bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och miljöbelastning. Parlamentet anser att 
denna nya indikator bör bidra till att främja utvecklingen av ett integrerat samhälle och en 
förbättrad integrering av miljöhänsyn i andra politikområden.

21. Europaparlamentet anser att EU bör spela en ledande roll i utformningen av politiska 
alternativ som kan bana vägen för grundläggande beteendemässiga förändringar av 
konsumtions- och produktionsmönstren.
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22. Europaparlamentet anser att lämplig information till medborgarna är en prioriterad fråga, 
och stöder helhjärtat utformningen av ett tydligt och omfattande 
prestandamärkningssystem, eftersom ett sådant system skulle vara värdefullt för att hjälpa 
konsumenterna att ”göra rätt val”.

23. Europaparlamentet begär att kommissionen, eller ett institut som kommissionen väljer att 
anlita, bör genomföra en övergripande utvärdering av resultaten av det 
sjätte miljöhandlingsprogrammet innan förslaget till det sjunde 
miljöhandlingsprogrammet slutförs.

o
o o

24. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen och medlemsstaternas regeringar och parlament.
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MOTIVERING

Halvtidsöversyn av gemenskapens sjätte miljöhandlingsprogram

Europaparlamentets utskott för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet har beställt en 
utvärdering av hur väl Europeiska unionen hittills har uppfyllt sina åtaganden enligt 
gemenskapens sjätte miljöhandlingsprogram, som antogs 2002 och löper till 2012. Denna 
utvärdering avslöjade att genomförandet av handlingsprogrammet inte ligger så långt efter 
tidtabellen, och att arbetet för att nå de prioriterade målen inte heller är särskilt försenat. Mot 
bakgrund av de åtgärder som hittills har vidtagits förefaller det emellertid inte som om 
programmets prioriterade miljömål kommer att nås till 2012. I sin egen halvtidsöversyn 
hävdar kommissionens att EU i allmänhet håller tidtabellen när det gäller genomförandet av 
de åtgärder som planeras i handlingsprogrammet, men utvärderingen stöder inte denna 
slutsats.

Innan det sjätte miljöhandlingsprogrammet antogs diskuterades frågan om hur de 
EU-omfattande målen i varje prioritetsområde skulle formuleras i stor utsträckning. 
Parlamentets föredragande skulle ha velat att tydligare kvantitativa och kvalitativa mål hade 
tagits med i texten. Kommissionen höll emellertid inte med om att det var nödvändigt att 
besluta om tydliga mål och tidsplaner, och förklarade att man skulle ta hänsyn till dessa krav i 
de temainriktade strategier som skulle antas på grundval av programmet. De temainriktade 
strategierna har beklagligt nog visat sig vara en besvikelse. De innehåller mycket få särskilda 
mål, och de målsättningar som anges kommer inte att bidra till att nå målen i det 
sjätte miljöhandlingsprogrammet. Ett exempel är direktivet om luftkvalitet, som fortfarande 
inte har slutförts.

Enligt den utvärdering som beställdes av kommissionen kan man nästan otvetydigt dra 
slutsatsen att kommissionens beslut att lägga fram särskilda förslag genom de temainriktade 
strategierna generellt sett inte har lett till de förväntade resultaten. Även om strategierna kan 
anses ha bidragit till att förbättra berörda aktörers deltagande och utveckla den strategiska 
dimensionen av miljöpolitiken, har de samtidigt lett till att den miljöpolitiska beslutsprocessen 
har förlängts eftersom arbetet med att utforma och anta särskilda lagstiftningsförslag försenas. 
De största framstegen har gjorts inom de underavdelningar av miljöhandlingsprogrammet för 
vilka inga separata tematiska strategier har utarbetats. När det gäller de internationella 
klimatåtagandena kan man till exempel säga att EU har lyckats med sitt agerande så här långt.

Det sjätte miljöhandlingsprogrammet innehåller en rekommendation om att miljöskadliga stöd 
bör ändras. Hållbara produktionsmetoder och konsumtionsmodeller bör även främjas genom 
skatteincitament. Tyvärr har det gjorts mycket få framsteg inom dessa områden, trots att en 
effektivare tillämpning av marknadsbaserade instrument skulle bidra avsevärt till att nå målen 
för det sjätte miljöhandlingsprogrammet. Insatserna för att fylla luckorna i 
miljöslagstiftningen genom nya lagstiftningsförslag måste fortsätta, och lämpliga resurser bör 
tillhandahållas för att garantera att gemenskapens miljölagstiftning genomförs på lämpligt sätt 
i alla medlemsstater.
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Avslutningsvis är det viktigt att komma ihåg att det sjätte miljöhandlingsprogrammet, till 
skillnad från dess företrädare, antogs genom medbeslutandeförfarandet i enlighet med 
artikel 251 i EG-fördraget. Det är även viktigare än någonsin att EU gör allt som står i dess 
makt för att nå de mål som har överenskommits i det sjätte miljöhandlingsprogrammet. Ett 
misslyckande att nå målen skulle nämligen skada EU:s trovärdighet hos allmänheten, som är 
oroad över miljöns tillstånd.
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