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Yttrande över EU:s 7e miljöhandlingsprogram 

”Att leva gott inom planetens gränser” 

 

Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut (SMHI) anser att de nio målen i 

EU:s 7e miljöhandlingsprogram är en god ansats men avgörande för att bryta de 

negativa trenderna inom miljö- och klimatområdet, är att programmet genomförs i 

form av åtgärder och praktisk politik inom unionen och i medlemsstaterna. Befintliga 

miljödirektiv måste också införas och följas i alla medlemsländer.  

 

SMHI bedömer att det är av yttersta vikt att miljöpolitiken integreras på ett effektivt 

sätt i övriga politikområden om målen inom programmet ska nås. Särskilt viktig är 

integreringen inom energi- och transportområdet samt inom den gemensamma 

jordbruks- och fiskeripolitiken. SMHI anser att det är en avgörande framgångsfaktor 

att en integrering av miljö- och klimatrelaterade villkor och incitament inom övriga 

politikområden genomförs. 

 

Det är nödvändigt att ta fram och genomföra ambitiösa strategier för att minska 

utsläppen av växthusgaser i enlighet med unionens vision (80 % - 95 % minskning till 

århundradets mitt, jämfört med 1990) samt att unionen forsätter att vara en pådrivande 

och aktiv part i de internationella förhandlingarna, om det ska vara möjligt att nå 

tvågradersmålet.  

 

SMHI anser att det är bra att EU:s miljöpolitik bland annat bygger på försiktighets-

principen, principen om förebyggande åtgärder och åtgärdande av föroreningar vid 

källan samt att även klimatanpassningsfrågan och frågan om kortlivade klimat-

påverkande ämnen tas med i miljöhandlingsprogrammet. 

 

 

Generaldirektör Lena Häll Eriksson har beslutat i detta ärende som föredragits av 

Avdelningschef Bodil Aarhus Andrae. Enhetschef Bernth Samuelsson har handlagt 

ärendet. 
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