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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. minder om, at integrering af klima- og ressourceeffektivitet er af horisontal betydning i 

alle EU's politikker med henblik på at nå de mål, der er fastsat i Europa 2020-strategien; 

2. påpeger den enorme vigtighed af, at Den Europæiske Union kommer ud af krisen; 

understreger i denne forbindelse, at medlemsstaterne også bør betragte miljø- og 

klimavenlige politikker som en mulighed for at fremme vækst, og at en korrekt 

gennemførelse af miljølovgivningen og af de projekter, der finansieres under Horisont 

2020, især vil fremme grøn jobskabelse og økonomisk vækst blandt SMV'er; 

3. mener, at det skal sikres, at mindre programmer inden for miljø, folkesundhed og 

fødevaresikkerhed ikke bliver ignoreret i forhold til dem, som der fokuseres på i 

offentligheden og på politisk plan; 

4. understreger, at overgangen i retning af en cirkulær og kulstoffattig økonomi er en absolut 

nødvendighed; fremhæver, at der ikke kun bør afsættes tilstrækkelige midler til at 

håndtere denne overgang, men at EU-finansierede projekter ikke bør have en negativ 

indvirkning på denne overgang; 

5. understreger, at EU-budgettet i tilstrækkelig grad bør afspejle almindeligt gældende mål 

for bæredygtig udvikling, som skal aftales i 2015; 

6. understreger desuden vigtigheden af sundhed som en selvstændig værdi og som en 

forudsætning for at fremme væksten i hele EU; 

7. påpeger, at det tredje år af den flerårige finansielle ramme (FFR) 2014-2020 vil være en 

meget vigtig forudsætning for en vellykket gennemførelse af de nye flerårige programmer 

(det tredje flerårige EU-handlingsprogram for sundhed for perioden 2014-2020, LIFE-

programmet for miljø- og klimaændringer 2014-2020 og EU-civilbeskyttelsesmekanismen 

2014-2020) under dette udvalgs ansvarsområde, eftersom de vil blive fuldt udviklet; 

understreger på denne baggrund, at det i lyset af de vedvarende økonomiske og 

budgetmæssige begrænsninger på nationalt plan er af afgørende betydning at tilvejebringe 

og sikre de nødvendige bevillinger på EU-budgettet til at udnytte disse nye programmers 

fulde potentiale og til at opnå en europæisk merværdi; 

8. understreger derfor, at midlerne til disse programmer for så vidt angår 2016 som 

minimum bør opretholdes på de samme niveauer som i det tidligere EU-budget; 

9. henleder opmærksomheden på de trusler, som påvirker adskillige skovøkosystemer; er af 

den opfattelse, at der skal kanaliseres passende finansielle ressourcer via EU-programmer 

og støtteforanstaltninger til evalueringen af den miljømæssige tilstand og plantesundheden 

i skovene samt til rehabiliteringsforanstaltninger, herunder genplantning af skove; 

10. opfordrer Unionen til at påtage sig et større ansvar for beskyttelse af naturressourcer i 
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Natura 2000-nettet, især hvad angår finansieringen heraf; påpeger de vanskeligheder, som 

adskillige medlemsstater har oplevet i forbindelse med forvaltningen af områder, der 

indgår i Natura 2000-nettet, som følge af, at der mangler et specifikt finansielt instrument 

rettet mod forvaltningen af de områder, der er omfattet af Natura 2000-nettet, hvilket ville 

supplere integreringen af biodiversiteten i sektorpolitikkerne; 

11. understreger endvidere, at udgiftsområde 3 – til trods for at det er det mindste 

udgiftsområde i FFR hvad angår finansiel tildeling – dækker områder af central betydning 

for de europæiske borgere, såsom programmer for folkesundhed, forbrugerbeskyttelse og 

civilbeskyttelsesinstrumenter; 

12. opfordrer Parlamentets delegation til at understrege vigtigheden af at gennemføre 

budgetposterne for miljø, klimaændringer, folkesundhed og fødevaresikkerhed fuldt ud til 

trods for deres størrelse i budgetmæssig henseende; 

13. påpeger, at ændringer, som reducerer budgetprogrammeringen for disse budgetposter, må 

afvises, og at der skal findes en passende balance mellem forpligtelses- og 

betalingsbevillinger med henblik på at gøre det muligt at udnytte disse politikkers fulde 

potentiale; 

14. understreger, at det i lyset af EU's tiltrædelse af konventionen om international handel 

med udryddelsestruede vilde dyr og planter (CITES) er nødvendigt at foretage en finansiel 

tildeling med henblik på at dække EU's årlige bidrag til CITES-fonden; opfordrer 

Kommissionen og medlemsstaterne til at opretholde EU's førende rolle i bekæmpelsen af 

forbrydelser mod vilde dyr og planter ved at oprette og finansiere programmer rettet mod 

krybskytteri, smugling og ulovlig handel med vilde dyr og planter; 

15. kræver tilstrækkelige midler til kriseordningen for vilde dyr og planter under faciliteten 

for biodiversitet under Life-initiativet (B4Life) for at optrappe EU's indsats mod 

krybskytteri og ulovlig handel med vilde dyr og planter; 

16. minder om, at decentraliserede agenturer, hvis opgaver falder inden for ENVI-udvalgets 

arbejdsområde (Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, Det Europæiske 

Lægemiddelagentur, Det Europæiske Miljøagentur, Det Europæiske Center for 

Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme og Det Europæiske Kemikalieagentur), 

spiller en betydelig rolle, og understreger, at deres arbejdsopgaver (som følger af 

lovgivningen, anmodninger fra Kommissionen samt andre EU-initiativer) hele tiden 

vokser, hvorfor disse agenturer skal forsynes med de nødvendige finansielle og 

menneskelige ressourcer til at opfylde deres mandat og udføre de opgaver, som de er 

blevet pålagt; bemærker på denne baggrund med bekymring, at hovedparten af disse 

agenturer har absorberet betydelige personalenedskæringer i de seneste år, og at 

Kommissionen sågar forventer at fortsætte med at reducere deres arbejdsstyrke; 

17. påpeger, at disse agenturer har brug for tilstrækkelige ressourcer og tilstrækkelig 

fleksibilitet til at kunne klare uforudsete stigninger i arbejdsbyrden; 

18. støtter som tidligere igen i år, at de decentraliserede agenturers individuelle behov 

vurderes individuelt; 
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19. glæder sig i denne henseende over arbejdet i den interinstitutionelle arbejdsgruppe om 

decentraliserede agenturers ressourcer for så vidt angår budgetanliggender og 

menneskelige ressourcer, der uden tvivl har bidraget til denne proces med værdifulde 

konklusioner. 
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