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SUGESTII

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru 
bugete, care este comisie competentă, să includă în raportul său următoarele sugestii:

1. subliniază importanța de a conserva, proteja și îmbunătăți calitatea mediului și de a 
combate schimbările climatice, degradarea ecosistemelor și pierderea biodiversității și 
rolul Uniunii în acest sens; subliniază că Uniunea trebuie să își îndeplinească 
angajamentul de deschizător de drumuri în ceea ce privește punerea în aplicare a 
obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD) ale ONU, care oferă o foaie de parcurs 
globală pentru societăți mai sustenabile, echitabile și prospere în limitele permise de 
posibilitățile planetei pe care viețuim; reamintește obligațiile Uniunii în temeiul 
Acordului de la Paris și necesitatea urgentă a tranziției către o economie circulară 
durabilă cu emisii scăzute de dioxid de carbon;

2. consideră că negocierile privind resursele proprii și cadrul financiar multianual (CFM) 
2021-2027 oferă, mai ales în contextul Brexit, o oportunitate ca partea veniturilor din 
bugetul Uniunii să devină mai sustenabilă și mai transparentă, pentru ca Uniunea să 
ajungă să fie tot mai autonomă și, în cele din urmă, să utilizeze mai bine puterea de 
transformare a bugetului său; solicită o reformă fundamentală a sistemului de resurse 
proprii, eliminarea tuturor reducerilor și introducerea de noi surse de finanțare care să 
fie pe deplin conforme cu politicile Uniunii în ceea ce privește, printre altele, mediul, 
sănătatea și clima;

3. subliniază că LIFE este principalul program care sprijină punerea în aplicare a 
legislației Uniunii în domeniul mediului și al politicilor climatice; ia act de faptul că o 
parte semnificativă din propunerea de majorare a bugetului pentru programul LIFE în 
perioada 2021-2027 este orientată spre noul subprogram „tranziția către energia curată”; 
susține înființarea unui program cuprinzător pentru tranziția către energia curată, dar 
consideră că acest lucru nu ar trebui să fie în detrimentul finanțării pentru natură și 
biodiversitate, al economiei circulare și al adaptării la schimbările climatice; solicită din 
nou ca resursele financiare ale programului LIFE să fie cel puțin dublate la 6,442 
miliarde EUR în prețuri constante (2018), precum și să se creeze pachete specifice 
privind biodiversitatea și gestionarea rețelei Natura 2000;

4. salută propunerea de majorare a bugetului alocat programului „Orizont Europa” și, în 
special, pachetelor specifice pentru cercetare și inovare în domeniul sănătății (6,83 
miliarde EUR), climă, energie și mobilitate (13,31 miliarde EUR), precum și resurse 
alimentare și naturale (8,87 miliarde EUR); reiterează însă apelul lansat pentru o 
finanțare mai substanțială a celui de al 9-lea program-cadru, cu un buget de cel puțin 
116,895 miliarde EUR, menținând finanțarea pentru climă, energie și mobilitate 
(15,94 %) și pentru resurse alimentare și naturale (10,63 %) și crescând ponderea 
finanțării în domeniul sănătății la cel puțin 9,7 %, în conformitate cu cel de-al 8-lea 
program-cadru; în plus, solicită alocarea de fonduri importante cercetării fundamentale 
în aceste domenii;

5. salută creșterea substanțială a sumelor alocate „Mecanismului pentru interconectarea 
Europei” la 7,675 de miliarde EUR, în prețuri constante (2018), pentru perioada 2021-
2027; 
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6. își exprimă profunda îngrijorare cu privire la reducerea propusă a finanțării programului 
în domeniul sănătății; își reiterează apelul pentru ca programul în domeniul sănătății să 
fie reinstituit ca program autonom solid și cu o finanțare sporită în următorul CFM 
2021-2027, pentru a se putea aplica ODD în materie de sănătate publică, sisteme de 
sănătate și probleme de mediu, pentru a asigura o politică de sănătate ambițioasă cu 
accent pe problemele la nivel transfrontalier, marcată în special de o intensificare 
veritabilă a eforturilor comune ale Uniunii în lupta împotriva cancerului, în prevenirea 
bolilor cronice, în combaterea rezistenței antimicrobiene și în facilitarea accesului la 
asistența medicală transfrontalieră;

7. regretă faptul că există riscul ca plafonul de cheltuieli legate de combaterea schimbărilor 
climatice să nu fie atins și ia act, în acest sens, de majorarea propusă a acestui plafon la 
cel puțin 25 % din bugetul Uniunii pentru perioada 2021-2027; cu toate acestea, solicită 
un obiectiv mai ambițios al cheltuielilor legate de combaterea schimbărilor climatice, 
anume de 30 % din bugetul Uniunii 2021-2027 pentru a realiza și a pune în aplicare 
obiectivele Acordului de la Paris, precum și pentru a reflecta importanța sporită și 
caracterul urgent al acțiunilor climatice și necesitatea unor noi acțiuni diplomatice în 
domeniul climei și solicită dezvoltarea unei metode fiabile și transparente de urmărire a 
cheltuielilor; solicită, de asemenea, măsuri care să garanteze că structura și execuția 
bugetului Uniunii nu contravin obiectivelor în materie de climă și energie ale Uniunii ;

8. insistă asupra faptului că CFM 2021-2027 ar trebui să excludă orice sprijin direct sau 
indirect pentru combustibilii fosili;

9. este preocupat de reducerea propusă de 5 % a resurselor financiare pentru agențiile 
descentralizate care intră în domeniul de competență al Comisiei pentru mediu, sănătate 
publică și siguranță alimentară, respectiv Agenția Europeană pentru Produse Chimice 
(ECHA), Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC), Agenția 
Europeană de Mediu (AEM), Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară 
(EFSA) și Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA); solicită ca agențiilor 
descentralizate să le fie alocate mai multe resurse financiare și umane, cel puțin la 
nivelul din 2014-2020 în termeni reali, dacă este cazul și în funcție de nevoile lor 
individuale, în special dacă le sunt atribuite noi sarcini, cum ar fi în cazul ECHA și 
AEM; subliniază importanța unei finanțări suficiente pentru aceste agenții în vederea 
consolidării reglementării bazate pe date științifice și a îmbunătățirii încrederii 
publicului în procesul de elaborare a politicilor Uniunii;

10. reiterează faptul că misiunea AEM este de a ajuta Uniunea și statele membre să ia 
decizii în cunoștință de cauză cu privire la protejarea și îmbunătățirea mediului, prin 
integrarea considerentelor legate de mediu în politicile economice și prin tranziția către 
sustenabilitate; subliniază că Comisia a alocat sarcini suplimentare pentru AEM, care 
includ (în mod neexhaustiv) monitorizarea noii legislații și a evoluțiilor politicilor în 
ceea ce privește economia cu emisii reduse de dioxid de carbon, agenda privind 
economia circulară și punerea în aplicare a obiectivelor de dezvoltare durabilă; 
subliniază că acest lucru ar trebui să fie reflectat în mod adecvat de pachetul financiar al 
agenției, care ar trebui să fie clasificat cel puțin ca fiind stabil în termeni reali în bugetul 
pentru perioada 2021-2027;

11. salută propunerea privind o resursă proprie bazată pe deșeurile de ambalaje de plastic 
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nereciclate; subliniază că această propunere trebuie să acorde prioritate prevenirii 
generării de deșeuri în conformitate cu ierarhia deșeurilor și invită Comisia să analizeze 
posibilitățile de a dirija veniturile disponibile către atingerea obiectivelor de reciclare a
deșeurilor de ambalaje; solicită mecanisme de înregistrare și de control eficace și o 
clarificare a metodei de calcul;

12. solicită ca o parte importantă din veniturile tot mai mari provenind din licitațiile 
sistemului de comercializare a certificatelor de emisii (ETS), să fie considerate începând 
cu faza 4 (2021) drept resurse proprii ale Uniunii și să fie orientate în mod prioritar 
către proiecte europene în infrastructura energetică transfrontalieră ce sunt conforme cu 
obiectivele Uniunii în materie de climă și energie, în proiecte pentru energie din surse 
regenerabile și stocare, precum și către investiții în inovații cu emisii scăzute de dioxid 
de carbon în sectorul industrial; consideră că acesta ar trebui să fie un exercițiu treptat, 
pentru a evita exercitarea unei presiuni asupra bugetelor naționale destinate politicii 
privind clima și energia (dat fiind că 50 % din venituri sunt alocate în acest scop în 
Directiva ETS (Directiva 2003/87/CE));

13. solicită să se analizeze, în paralel, un posibil mecanism de ajustare la frontieră a 
emisiilor de dioxid de carbon, ca nouă resursă proprie la bugetul UE, care, de asemenea, 
să aibă ca efect asigurarea unor condiții de concurență echitabile în comerțul 
internațional și să reducă delocalizarea producției, internalizând totodată costurile 
schimbărilor climatice în prețul mărfurilor importate;

14. consideră că, în absența unor măsuri internaționale armonizate pentru impozitarea 
kerosenului, ar trebui să se analizeze o taxă la nivelul Uniunii pentru aviație în funcție 
de conținutul de carbon, pentru a servi drept stimulent suplimentar pentru cercetare, 
dezvoltare și investiții în aeronave și combustibili cu emisii reduse de carbon și pentru a 
reduce astfel emisiile tot mai mari din sectorul aviației, asigurând în același timp 
condiții de concurență loială în sectorul transporturilor;

15. încurajează eforturile în curs, de introducere a unei taxe pe tranzacțiile financiare (TTF) 
și consideră că o parte din aceasta ar trebui să servească drept resursă proprie în viitor;

16. solicită transferarea a 25 % din bugetul Programului de sprijin pentru reforme 
structurale (PSRS) către fondurile structurale, ca sprijin suplimentar pentru regiunile 
dependente de carbon afectate de tranziția structurală către o economie cu emisii reduse 
de dioxid de carbon; consideră că aceste regiuni ar trebui să dispună de acces la acest 
sprijin suplimentar în vederea îndeplinirii obiectivelor PO2 ale Fondului de dezvoltare 
regională și ale Fondului de coeziune pentru a facilita o tranziție justă; constată că 
scopul este de a sprijini aceste regiuni, în special regiunile care nu se califică încă 
pentru sprijin în cadrul Fondului de modernizare în temeiul Directivei 2003/87/CE, prin 
promovarea realocării, recalificării și perfecționării lucrătorilor, a educației, a politicilor 
active privind piața muncii, precum și prin dezvoltarea de noi locuri de muncă, de 
exemplu prin intermediul întreprinderilor nou-înființate, printr-un dialog strâns cu 
partenerii sociali și în coordonare cu aceștia;

17. subliniază că componenta de venituri și cea de cheltuieli din următorul CFM ar trebui 
tratată ca un pachet unic și că nu se poate ajunge la niciun acord cu Parlamentul cu 
privire la CFM fără un acord privind resursele proprii.
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