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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. understreger, at 21,0 % af de samlede forpligtelser i budgetforslaget for 2020 (BF 2020) 
er klimarelaterede; beklager, at tendensen for så vidt angår Unionens budget går i 
retning af, at man kun vil nå op på 19,7 % i løbet af den nuværende flerårige finansielle 
ramme (FFR), skønt det mål, der blev aftalt inden 2014, var "mindst 20 %" i perioden 
2014-2020; fremhæver, at der ifølge Kommissionen vil være behov for yderligere 
3,5 mia. EUR i klimarelaterede udgifter i 2020-budgettet for at nå målet på 20 %; 
understreger, at der bør gøres alt for at sikre, at Unionens samlede budgetmål nås inden 
udgangen af 2020; gentager sin opfordring til at sikre en mere ambitiøs integrering af 
klimaindsatsen og til at fastsætte denne til 40 %, idet det bemærkes, at Parlamentet i sin 
beslutning fra november 2018 indtrængende opfordrede til at fastsætte denne til 30 %, 
til at forbedre metoden til at spore og sikre klimaindsatsen i den næste FFR-periode 
samt til at bringe budgetmålene i overensstemmelse med Parisaftalen og Unionens mål 
for klimaindsatsen; fastholder, at den næste FFR bør være baseret på en robust 
metodologi, der er fastlagt i overensstemmelse med internationalt etablerede metoder, 
med henblik på at spore finansiering af klimaforanstaltninger og undgå risikoen for, at 
klimaindsatsen overvurderes; mener, at grøn budgettering af den næste FFR er 
afgørende for at nå vores klimamål;

2. noterer sig med bekymring, at kun 8,3 % af de samlede forpligtelser – hvilket er det 
laveste niveau siden 2015 – på trods af, at flere og flere arter i et hidtil uset omfang og i 
stigende grad udryddes, har til formål at vende tabet af biodiversitet; opfordrer til, at der 
afsættes øgede og sporbare ressourcer til at sikre den langsigtede og sammenhængende 
beskyttelse af biodiversiteten i hele Unionen; fastholder, at den næste FFR bør være 
baseret på en robust metodologi, der er fastlagt i overensstemmelse med internationalt 
etablerede metoder, med henblik på at holde øje med biodiversiteten og undgå risikoen 
for, at indsatsen til gavn for biodiversiteten overvurderes;

3. mener, at der navnlig i FFR'ens sidste år er behov for et ambitiøst budget til 
klimarelaterede programmer og til beskyttelse af biodiversiteten for at bygge en bro til 
den næste FFR, som forventes at få en langsom start, indtil alle nye programmer er fuldt 
operationelle;

4. opfordrer Unionen til at afsætte tilstrækkelige midler til en fuldstændig og effektiv 
gennemførelse af den fremtidige "European Green Deal";

5. understreger, at det inden for rammerne af de politiske retningslinjer for den næste 
Europa-Kommission, som den valgte kommissionsformand har lanceret, endvidere er 
absolut nødvendigt at fremskynde emissionsreduktionen;

6. understreger i overensstemmelse med 2030-dagsordenen og de forpligtelser, som 
Unionen og dens medlemsstater har påtaget sig i FN's Generalforsamling, behovet for at 
sikre tilstrækkelige midler på 2020-budgettet til at nå målene for bæredygtig udvikling;

7. bemærker forhøjelsen på 21,5 mio. EUR i forpligtelser til LIFE (+3,9 %); er af den 
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overbevisning, at LIFE-budgettet for 2020 er utilstrækkeligt (529,6 mio. EUR); 
opfordrer til betydelige forhøjelser for 2020 for at være forberedt og på linje med 
Parlamentets krav om en fordobling af LIFE-programmet i den flerårige finansielle 
ramme for perioden efter 2020; beklager dybt, at LIFE kun udgør 0,3 % af 
budgetforslaget for 2020;

8. glæder sig over, at det nye rescEU-program vil modtage 156,2 mio. EUR med henblik 
på at hjælpe det til bedre at kunne imødegå jordskælv, naturbrande, skovbrande og 
andre naturkatastrofer; fremhæver behovet for instrumenter som 
civilbeskyttelsesmekanismen og Solidaritetsfonden til at dække miljøkatastrofer og 
vurdere miljøskader;

9. noterer sig de foreslåede 69,7 mio. EUR i forpligtelser (+2,0 %) og 64,2 mio. EUR i 
betalinger (+4,7 %) til sundhed; beklager, at dette beløb kun udgør 0,04 % af 
budgetforslaget for 2020 og 1,9 % af udgiftsområde 3 (i forpligtelser);

10. understreger, at der bør afsættes tilstrækkelige midler i budgettet til at videreudvikle og 
gennemføre den fremtidige europæiske plan for bekæmpelse af kræft; understreger, at 
denne plan er afgørende for at fremme og forbedre forebyggelse, forskning, adgang til 
innovation og reintegration;

11. noterer sig de foreslåede 280,0 mio. EUR i forpligtelser (-3,3 %) og 244,7 mio. EUR i 
betalinger (2,3 %) til fødevarer og foder; beklager, at dette beløb kun udgør 0,17 % af 
budgetforslaget for 2020 og 7,5 % af udgiftsområde 3 (i forpligtelser);

12. noterer sig de foreslåede 156,2 mio. EUR i forpligtelser (+4,4 %) og 77,0 mio. EUR i 
betalinger (-5,7 %) til EU-civilbeskyttelsesmekanismen, som udgør en 
solidaritetsmæssig hjørnesten i Unionen;

13. bemærker, at de faste og midlertidige stillinger til Det Europæiske Center for 
Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC) og Det Europæiske 
Lægemiddelagentur (EMA), der er godkendt inden for rammerne af budgetforslaget for 
2020, forbliver uændrede i forhold til 2019-budgettet, mens disse stillinger forhøjes for 
Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) (+34 som følge af revisionen af 
den generelle fødevarelovgivning), Det Europæiske Miljøagentur (EEA) (+1) og Det 
Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) (+2); understreger, at disse agenturer skal have 
tildelt flere finansielle og menneskelige ressourcer, hvor det er hensigtsmæssigt, for at 
kunne opfylde deres mandat og udføre deres opgaver samt med henblik på at fremme en 
videnskabeligt baseret tilgang i Unionen; understreger, at en bedre samordning mellem 
agenturerne ville optimere såvel deres arbejde som brugen af offentlige midler;

14. opfordrer Kommissionen til hurtigt at gennemføre pilotprojekter og forberedende 
foranstaltninger;

15. påpeger, at pilotprojekter og forberedende foranstaltninger bør være i overensstemmelse 
med klimamålene og bør modtage betydelig finansiering i hele deres livscyklus, for at 
de kan nå deres fulde potentiale og berede grunden for vedtagelsen af fremtidige 
foranstaltninger.
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