
 

EU och miljön: 67 procent av EU-medborgarna vill
ha större åtgärder för miljön
 
Miljöskydd är en viktig fråga för EU-parlamentet. Enligt den senaste
Eurobarometerundersökningen, som utförts av parlamentet, önskar två tredjedelar av
EU-medborgarna ännu mer insatser på EU-nivå i miljöfrågor. Läs vidare för mer
information om unionens arbete för att skydda människors hälsa, bevara den biologiska
mångfalden och för att bekämpa klimatförändringarna.
 
Undersökningen visar att 67 procent av EU-medborgarna vill att EU gör mer för att skydda
miljön, medan 21 procent svarade att det inte behövs en förändring från nuläget. Fler än hälften,
52 procent, menar att insatserna från EU-nivå i nuläget inte är tillräckliga.
 
EU har en bred politik på miljöområdet och har behörighet att agera i de flesta områden inom
miljöpolitiken, exempelvis när det gäller luft- och vattenföroreningar, avfallshantering och
klimatförändringar.
 
– Vi delar medborgarnas oro som vi ser i Eurobarometerundersökningen. Därför är vi starkt
engagerade i att arbeta fram nya strategier och förslag för att skydda miljön och för att kämpa
mot klimatförändringarna, säger ledamoten Giovanni La Via (EPP, Italien).
 
– Efter klimatmötet i Paris och den historiska betydelsen det fört med sig, har vi många
ambitiösa mål framför oss. EU har haft en avgörande inverkan i överenskommelsen, och
arbetar nu för att utveckla politiken för att på ett effektivt sätt omvandla den till handlingar,
fortsätter han.
 
83 procent av svenskarna vill se mer EU-insatser för miljön
 
I undersökningen genomfördes även drygt 100 intervjuer med svenskar.  Resultatet visade att
bland de svenskar som deltog ville 83 procent se större insatser från EU inom miljöskydd.
 
Unionen har under en lång tid arbetat med en rad lagstiftningar för att skydda miljön. Natura
2000 är det största samordnade nätverket av skyddade områden i världen. Arean täcker över
18 procent av EU:s landareal och nästan 6 procent av havsområdet.
 
EU har dessutom infört lagstiftning för att drastiskt minska överflödig användning av bärkassar.
 

Artikel
19-08-2016 - 09:00
Referensnummer: 20160707STO36280

SV Generaldirektoratet för kommunikation
Europaparlamentet - Presstalesman : Jaume Duch Guillot
Kontakt: webmaster@europarl.eu

1 I 3

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/index_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/news-room/20150424IPR45708/H%C3%A5rdare-tag-mot-on%C3%B6dig-anv%C3%A4ndning-av-plastb%C3%A4rkassar


Som en del av Parisavtalet har parlamentet bland annat genomfört en reform av EU:s
utsläppshandelssystem (ETS) och beslutat om att minska utsläppen av växthusgaser med
minst 40 procent fram till 2030. För att bekämpa klimatförändringarna främjar EU:s lagstiftningar
också förnybara energikällor.
 
Europaparlamentet och rådet har nyligen nått en överenskommelse för att förbättra luftkvaliteten
i Europa. Planer finns också för mer ambitiösa tak för nationella utsläpp av föroreningar från
2030, inklusive kväveoxider, partiklar och svaveldioxid.
 
Efter att skandalerna om förfalskade bilavgasmätningar avslöjades inrättade EU-parlamentet
också ett speciellt utredningsutskott för att undersöka frågan. Ledamöterna har dessutom
nyligen antagit nya regler för tydligare energieffektivitetsmärkning av hushållsapparater.
 
Parlamentet prioriterar en riktning mot en cirkulär ekonomi, det vill säga att produktlivscykler
förbättras och förlängs genom ökad återvinning och återanvändning. Ledamöterna arbetar
därför för en lagstiftning med bättre avfallshantering.
 
Mer information
Aktuellt ämne: Klimatförändringar
Aktuellt ämne: Förändrad bränslepolitik
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
Giovanni La Via (EPP, Italien)
EP Think Tank Briefing: Medborgarnas förväntningar och EU:s politik: Miljöskydd, july 2016
(en)
Eurobarometerundersökningen
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http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/index_en.htm
http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/index_en.htm
http://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030/index_en.htm
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/renewable-energy/renewable-energy-directive
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=IM-PRESS&reference=20160701IPR34785&language=EN&format=XML
http://www.europarl.europa.eu/committees/sv/emis/home.html
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/news-room/20160701STO34326/Energieffektiv-m%C3%A4rkning-Parlamentet-r%C3%B6stade-om-nya-bindande-regler
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20151201STO05603/Circular-economy-the-importance-of-re-using-products-and-materials
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573936/EPRS_BRI%282016%29573936_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/top-stories/20141118TST79414/Klimatf%C3%B6r%C3%A4ndringar
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/top-stories/20130901TST18404/F%C3%B6r%C3%A4ndrad-biobr%C3%A4nslepolitik
http://www.europarl.europa.eu/committees/sv/envi/home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/sv/96816/GIOVANNI_LA%20VIA_home.htmlv
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586581/EPRS_BRI%282016%29586581_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586581/EPRS_BRI%282016%29586581_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/sv/20160623PVL00111/Europ%C3%A9erna-2016-f%C3%B6rest%C3%A4llningar-och-f%C3%B6rv%C3%A4ntningar-kampen-mot-terrorism-och-radikalisering


EU-medborgarna förväntar sig större insatser för miljön från EU:s håll ©AP Images/ European Union-EP
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