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WSKAZÓWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
Żywności zwraca się do Komisji Budżetowej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o 
uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. podkreśla, że 21,0 % łącznych środków na zobowiązania w projekcie budżetu na rok 
2020 (PB 2020) jest związanych z klimatem; ubolewa, że tendencja występująca w 
budżecie Unii wskazuje, że w okresie obowiązywania obecnych wieloletnich ram 
finansowych (WRF) wskaźnik ten wyniesie jedynie 19,7 %, podczas gdy cel 
uzgodniony przed 2014 r. zakładał „co najmniej 20 %” w okresie 2014–2020; 
podkreśla, że według Komisji aby osiągnąć cel 20 %, w budżecie na 2020 r. potrzebna 
będzie dodatkowa kwota 3,5 mld EUR na wydatki związane z klimatem; podkreśla, że 
należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić osiągnięcie ogólnego celu budżetowego 
Unii do końca 2020 r.; ponawia apel o bardziej ambitne uwzględnianie kwestii klimatu, 
na poziomie 40 %, biorąc pod uwagę, że w rezolucji z listopada 2018 r. Parlament 
zaapelował o 30 %, a także ponawia apel o poprawę metod śledzenia i testowania 
działań na rzecz klimatu w okresie obowiązywania następnych WRF, w sposób 
dostosowany do porozumienia paryskiego i celów UE w zakresie działań na rzecz 
klimatu; podkreśla, że następne WRF powinny opierać się na solidnych metodach, 
zgodnych z ugruntowanymi metodami międzynarodowymi, z myślą o śledzeniu 
finansowania działań na rzecz klimatu i uniknięciu ryzyka ich przeszacowania; uważa, 
że planowanie budżetu z uwzględnieniem kwestii środowiskowych w kolejnych WRF 
ma kluczowe znaczenie dla realizacji naszych celów klimatycznych;

2. z zaniepokojeniem zauważa, że ponownie tylko 8,3 % łącznych środków na 
zobowiązania (co stanowi najniższy odsetek od 2015 r.) odnosi się do odwrócenia 
tendencji spadkowej w zakresie różnorodności biologicznej, pomimo obserwowanego 
bezprecedensowego i przyśpieszonego tempa wymierania gatunków; wzywa do 
przydzielenia wystarczających i możliwych do zidentyfikowania dodatkowych środków 
w celu zapewnienia długoterminowej i spójnej ochrony różnorodności biologicznej w 
całej Unii; podkreśla, że następne WRF powinny opierać się na solidnych metodach, 
zgodnych z ugruntowanymi metodami międzynarodowymi, z myślą o śledzeniu 
różnorodności biologicznej i uniknięciu ryzyka przeszacowania działań na rzecz 
różnorodności biologicznej;

3. uważa, że w szczególności w ostatnim roku obowiązywania WRF należy przeznaczyć 
ambitne środki budżetowe na programy związane z działaniami na rzecz klimatu i na 
ochronę różnorodności biologicznej, aby płynnie przejść do kolejnych WRF, w 
przypadku których według przewidywań tempo na początku będzie powolne, do czasu 
gdy wszystkie nowe programy staną się w pełni funkcjonalne;

4. wzywa Unię do przeznaczenia wystarczających środków finansowych na pełne i 
skuteczne wdrożenie przyszłego europejskiego zielonego ładu;

5. podkreśla ponadto, że w kontekście wytycznych politycznych dla następnej Komisji 
Europejskiej, przekazanych przez nowo wybraną przewodniczącą Komisji, należy pilnie 
przyspieszyć redukcję emisji;
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6. zważywszy na Agendę 2030 i zobowiązania poczynione przez Unię i jej państwa 
członkowskie na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ, podkreśla potrzebę zapewnienia 
w budżecie na 2020 r. środków wystarczających do osiągnięcia celów zrównoważonego 
rozwoju;

7. odnotowuje zwiększenie o 21,5 mln EUR środków na zobowiązania dla programu LIFE 
(+3,9 %); wyraża przekonanie, że budżet programu LIFE na 2020 r. jest 
niewystarczający (529,6 mln EUR); wzywa do znacznego zwiększenia środków na 
2020 r. w celu przygotowania się i dostosowania się do postulatów Parlamentu 
dotyczących podwojenia środków na program LIFE w WRF na okres po 2020 r.; 
wyraża głębokie ubolewanie, że program LIFE stanowi tylko 0,3 % PB 2020;

8. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że na nowy program rescEU przeznaczone zostanie 
156,2 mln EUR, aby pomóc w reagowaniu na trzęsienia ziemi, pożary lasów i innych 
obszarów naturalnych oraz inne klęski żywiołowe; podkreśla, że potrzebne są 
instrumenty takie jak Mechanizm Ochrony Ludności i Fundusz Solidarności, służące 
reagowaniu na katastrofy ekologiczne i ocenie szkód w środowisku;

9. odnotowuje, że na kwestie zdrowia zaproponowano kwotę 69,7 mln EUR po stronie 
zobowiązań (+2,0 %) i 64,2 mln EUR po stronie płatności (+4,7 %); ubolewa, że kwota 
ta stanowi jedynie 0,04 % PB 2020 oraz 1,9 % działu 3 (po stronie zobowiązań);

10. podkreśla, że w budżecie należy przeznaczyć dostateczne środki na opracowanie i 
wdrożenie przyszłego europejskiego planu walki z rakiem; podkreśla, że plan ten ma 
zasadnicze znaczenie dla promowania i doskonalenia zapobiegania, badań naukowych, 
dostępu do innowacji i reintegracji;

11. odnotowuje, że na żywność i paszę zaproponowano kwotę 280,0 mln EUR po stronie 
zobowiązań (-3,3 %) i 244,7 mln EUR po stronie płatności (2,3 %); ubolewa, że kwota 
ta stanowi jedynie 0,17 % PB 2020 oraz 7,5 % działu 3 (po stronie zobowiązań);

12. odnotowuje, że na Unijny Mechanizm Ochrony Ludności, który stanowi podstawę 
unijnej solidarności, zaproponowano kwotę 156,2 mln EUR po stronie zobowiązań 
(+4,4 %) i 77,0 mln EUR po stronie płatności (-5,7 %);

13. zauważa, że liczba stałych i tymczasowych stanowisk zatwierdzonych w PB 2020 
pozostaje niezmieniona w porównaniu z budżetem na 2019 r. w przypadku 
Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) i Europejskiej 
Agencji Leków (EMA), natomiast liczbę tych stanowisk zwiększono w przypadku 
Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) (+34 w następstwie 
przeglądu przepisów ogólnych prawa żywnościowego), Europejskiej Agencji 
Środowiska (EEA) (+1) i Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) (+2); podkreśla, 
że agencjom tym należy – w stosownych przypadkach – przydzielić większe zasoby 
finansowe i ludzkie, aby mogły wypełniać powierzone im mandaty i zadania oraz 
promować podejście naukowe w Unii; podkreśla, że lepsza koordynacja między 
agencjami zoptymalizowałaby ich pracę, a także wykorzystanie funduszy publicznych;

14. wzywa Komisję do szybkiego wdrożenia projektów pilotażowych oraz działań 
przygotowawczych;
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15. wskazuje, że projekty pilotażowe i działania przygotowawcze powinny zostać 
dostosowane do celów związanych z klimatem i otrzymywać znaczne finansowanie na 
wszystkich etapach, tak by mogły w pełni zrealizować swój potencjał i przygotować 
grunt pod przyjęcie przyszłych środków.
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