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JAVASLATOK

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felkéri a 
Költségvetési Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy az elfogadandó jelentésébe foglalja 
bele az alábbi javaslatokat:

1. hangsúlyozza, hogy fontos megőrizni és védeni a környezetet, valamint javítani 
minőségét, illetve kezelni az éghajlatváltozást, az ökoszisztémák romlását és a biológiai 
sokféleség csökkenését, és kiemeli az Unió ezekben betöltött szerepét; rámutat arra, 
hogy az Uniónak teljesítenie kell azon kötelezettségvállalását, hogy élen jár az ENSZ 
fenntartható fejlesztési céljainak végrehajtásában, amelyek globális menetrendként 
szolgálnak ahhoz, hogy társadalmaink fenntarthatóbbá, igazságosabbá és virágzóbbá 
váljanak, bolygónk felélése nélkül; emlékeztet az Unió Párizsi Megállapodás szerinti 
kötelezettségeire és arra, hogy sürgősen át kell állni a karbonszegény, fenntartható, 
körforgásos gazdaságra;

2. úgy véli, hogy a saját forrásokról és a 2021–2027 közötti időszakra szóló többéves 
pénzügyi keretről többek között a brexit összefüggésében folytatott tárgyalások 
lehetőséget biztosítanak arra, hogy az uniós költségvetés bevételi oldala fenntarthatóbbá 
és átláthatóbbá, az Unió önállóbbá, az uniós költségvetés átalakító ereje pedig végső 
soron jobban kihasználttá váljon; szorgalmazza a saját források rendszerének alapvető 
reformját, az összes engedmény felszámolását, továbbá olyan új finanszírozási források 
bevezetését, amelyek teljes mértékben összhangban állnak többek között az Unió 
környezetvédelmi, egészségügyi és éghajlat-politikájával;

3. hangsúlyozza, hogy a LIFE a környezetvédelemre és éghajlati fellépésekre vonatkozó 
uniós jogszabályok végrehajtását támogató legfőbb program; megállapítja, hogy a 2021 
és 2027 közötti időszak vonatkozásában a LIFE program javasolt költségvetés-
növelésének jelentős része a tiszta energiára való áttérést célzó új alprogramra irányul; 
támogatja a tiszta energiára való átállást célzó átfogó program létrehozását, ugyanakkor 
úgy véli, hogy ez nem történhet a természet és a biológiai sokféleség, a körforgásos 
gazdaság, vagy az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás és az éghajlatváltozás 
mérséklése finanszírozásának kárára; ismételten felszólít a LIFE program számára 
biztosított pénzügyi források legalább kétszeresére, vagyis folyó (2018-as) árakon 
számolva 6,442 milliárd euróra történő növelésére, továbbá arra, hogy hozzanak létre 
külön költségvetési keretet a biológiai sokféleség, valamint a Natura 2000 hálózat 
igazgatása számára;

4. üdvözli a Horizont Európa számára elkülönített költségvetés javasolt növelését, és 
különösen az egészséggel (6,83 milliárd euró), az éghajlatváltozással, az energiával és a 
mobilitással (13,31 milliárd euró), valamint az élelmiszerekkel és a természeti 
erőforrásokkal (8,87 milliárd euró) kapcsolatos kutatásra és innovációra elkülönített 
kereteket; megismétli azonban a 9. keretprogram bőségesebb, legalább 116,895 milliárd 
eurós költségvetésű finanszírozására irányuló felhívását, fenntartva ugyanakkor az 
éghajlattal, az energiával és a mobilitással kapcsolatos klaszter (15,94%) és az 
élelmiszerekkel és a természeti erőforrásokkal kapcsolatos klaszter (10,63%) arányát, és 
a 8. keretprogrammal összhangban legalább 9,7%-ra növelve az egészségügyi klaszter 
részesedését; ezenkívül jelentős finanszírozás elkülönítésére szólít fel az e területekkel 
kapcsolatos alapkutatások számára;
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5. üdvözli az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz energiaprogramjának jelentős, folyó 
(2018-as) árakon számolva 7,675 milliárd euróra történő növelését a 2021–2027-es 
időszakra; 

6. komoly aggodalmának ad hangot az egészségügyre vonatkozó program 
finanszírozásának javasolt csökkentésével kapcsolatban; megismétli arra irányuló 
felhívását, hogy a közegészségre, az egészségügyi rendszerekre és a környezettel 
kapcsolatos problémákra vonatkozó fenntartható fejlesztési célok végrehajtása 
érdekében a következő, 2021–2027-es többéves pénzügyi keretben az egészségügyre 
vonatkozó programot állítsák vissza mint szilárd, önálló, nagyobb finanszírozással 
rendelkező programot, valamint biztosítsanak ambiciózus, a határokon átnyúló 
kihívásokra összpontosító egészségügyi politikát, beleértve konkrétan a rák elleni 
küzdelemre, a krónikus betegségek megelőzésére, az antimikrobiális rezisztencia 
leküzdésére, valamint a határokon átnyúló egészségügyi ellátáshoz való könnyebb 
hozzáférés biztosítására irányuló közös uniós erőfeszítések jelentős növelését is;

7. sajnálatának ad hangot amiatt, hogy fennáll a kockázata annak, hogy nem sikerül elérni 
az éghajlatváltozással kapcsolatos jelenlegi kiadási célt, és e tekintetben tudomásul 
veszi azt a javaslatot, hogy ezt a célt a 2021–2027-es uniós költségvetés legalább 25%-
ára növeljék; felszólít azonban az éghajlatváltozással kapcsolatos kiadások összegének 
ambiciózusabb, az Unió 2021–2027-es költségvetésének 30%-át kitevő 
meghatározására, hogy el lehessen érni és végre lehessen hajtani a Párizsi Megállapodás 
célkitűzéseit, továbbá hogy tükrözni lehessen az éghajlatvédelmi fellépés jelentőségét és 
sürgősségét és a további éghajlatvédelmi diplomáciai fellépések szükségességét, és 
megbízható és átlátható nyomon követési módszer kidolgozására szólít fel; 
szorgalmazza továbbá olyan intézkedések meghozatalát, amelyek biztosítják, hogy az 
uniós költségvetés szerkezete és végrehajtása ne akadályozza az Unió éghajlat- és 
energiapolitikai céljainak elérését;

8. kitart amellett, hogy a 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi 
keretnek ki kell zárnia a fosszilis tüzelőanyagok mindennemű közvetlen és közvetett 
támogatását;

9. aggodalmának ad hangot a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-
biztonsági Bizottság tevékenységi körébe tartozó decentralizált ügynökségek (az 
Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA), az Európai Betegségmegelőzési és 
Járványvédelmi Központ (ECDC), az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA), az 
Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA), valamint az Európai 
Gyógyszerügynökség (EMA)) pénzügyi forrásainak javasolt 5%-os csökkentése miatt; 
szorgalmazza, hogy a decentralizált ügynökségek – adott esetben és egyéni 
szükségleteiknek megfelelően, különösen ha új feladatokat kapnak, mint például az 
ECHA és az EEA esetében – több pénzügyi és humánerőforrást kapjanak, reálszinten 
legalább a 2014–2020 közötti időszakkal megegyezőt; kiemeli, hogy ezeknek az 
ügynökségeknek elegendő forrásra van szükségük ahhoz, hogy megerősítsék a 
tudományosan megalapozott szabályozást, és fokozzák a lakosság uniós szakpolitikai 
döntéshozatalba vetett bizalmát;

10. megismétli, hogy az EEA küldetése az, hogy segítsen az Uniónak és a tagállamoknak 
megalapozott döntéseket hozni a környezet védelméről és javításáról, a 
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környezetvédelmi megfontolások gazdaságpolitikai integrációjáról és a fenntarthatóság 
felé történő elmozdulásról; kiemeli, hogy a Bizottság további feladatokat bízott az EEA-
ra, többek között, de nem kizárólag a karbonszegény gazdasággal, a körforgásos 
gazdasági menetrenddel és a fenntartható fejlesztési célok végrehajtásával kapcsolatos 
új jogszabályok és szakpolitikai fejlemények nyomon követését, és hangsúlyozza, hogy 
ezt az ügynökség pénzügyi keretösszegének is megfelelően tükröznie kell, melyet 
reálértéken legalább stabilan kell megállapítani a 2021–2027-es költségvetésben;

11. üdvözli az újrafeldolgozatlan műanyag csomagolási hulladékon alapuló saját forrásra 
irányuló javaslatot; hangsúlyozza, hogy az ebből származó terelőhatásnak a 
hulladékhierarchiával összhangban a hulladéktermelés megelőzését kell leginkább 
elősegítenie, és felszólítja a Bizottságot azon lehetőség megvizsgálására, hogy az ebből 
származó bevételeket a csomagolási hulladékokkal kapcsolatos újrafeldolgozási célok 
teljesítésének előmozdítására fordítsák; hatékony regisztrációs és ellenőrzési 
mechanizmusokra, valamint a számítási mód egyértelműsítésére szólít fel;

12. felszólít arra, hogy a kibocsátáskereskedelmi rendszer egyre növekvő árverési 
bevételeinek egy jelentős részét a 4. szakasztól (2021-től) kezdődően tekintsék az Unió 
saját forrásának, és fokozatosan irányítsák az Unió éghajlati és energiaügyi céljaival 
összhangban álló, határokon átnyúló villamosenergia-infrastruktúrával, a megújuló 
energiával és az energiatárolással kapcsolatos uniós projektekre, valamint az áttörést 
hozó karbonszegény ipari innovációkba történő beruházásokra; véleménye szerint ezt 
fokozatosan kell megvalósítani, hogy elkerülhető legyen az éghajlat- és 
energiapolitikára szánt nemzeti költségvetések nyomás alá helyezése (mivel a 
kibocsátáskereskedelmi rendszerről szóló 2003/87/EK irányelvben a bevételek 50%-a 
van erre a célra elkülönítve);

13. ezzel párhuzamosan felszólít egy, a szén-dioxid-kibocsátás határokon történő 
kiigazítását célzó mechanizmus lehetséges, az uniós költségvetés új saját forrásaként 
történő bevezetésének megvizsgálására, amely ezenkívül egyenlő versenyfeltételeket 
biztosítana a nemzetközi kereskedelemben és csökkentené a termelés Unión kívülre 
való áthelyezését, miközben az éghajlatváltozás költségeit beépítené az importált áruk 
árába;

14. úgy véli, hogy a kerozin megadóztatására vonatkozó harmonizált nemzetközi 
intézkedések hiányában uniós szinten meg kell vizsgálni egy széntartalmon alapuló 
légiközlekedési illeték bevezetésének lehetőségét, hogy tovább ösztönözzék a 
hatékonyabb, alacsonyabb szén-dioxid-kibocsátású repülőgépek és üzemanyagok 
kutatását, fejlesztését és az ezekkel kapcsolatos beruházásokat, és gátat szabjanak a légi 
közlekedés egyre növekvő kibocsátásainak, biztosítva ugyanakkor az egyenlő 
versenyfeltételeket a közlekedési ágazatban;

15. bátorítja a pénzügyi tranzakciós adó bevezetésére irányuló, folyamatban lévő 
erőfeszítéseket, és úgy véli, hogy a közös pénzügyi tranzakciós adó egy részét a 
későbbiekben saját forrásként kellene használni;

16. felszólít arra, hogy a strukturálisreform-támogató program költségvetésének 25%-át 
csoportosítsák át a strukturális alapokhoz, lehetővé téve annak átirányítását a 
karbonszegény gazdaságra történő strukturális átálláshoz szükséges munkahelyi 
átalakulások által érintett szénfüggő régiók kiegészítő támogatására; úgy véli, hogy 
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ezeknek a régióknak hozzá kell férniük ehhez a kiegészítő támogatáshoz, hogy a 
méltányos átmenet elősegítése céljából el tudják érni a Regionális Fejlesztési Alap és a 
Kohéziós Alap 2. szakpolitikai célkitűzését; úgy véli, hogy a cél az ilyen régiók 
támogatása, különösen azoké, amelyek a 2003/87/EK irányelv értelmében még nem 
jogosultak a modernizációs alapból történő támogatásra, a szociális partnerekkel
egyeztetve és velük szoros együttműködésben támogatva a munkavállalók 
átcsoportosítását, átképzését és továbbképzését, az oktatást, az aktív munkaerőpiaci 
politikákat, valamint az új munkahelyek kialakítását, például az induló vállalkozások 
segítségével;

17. kiemeli, hogy a következő többéves pénzügyi keret kiadási és bevételi oldalát egyetlen 
csomagként kell kezelni, és hogy a saját forrásokról szóló megállapodás nélkül a 
Parlamenttel nem érhető el megállapodás a többéves pénzügyi keretről.
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