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Ändringsförslag 1
Catherine Griset

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet understryker att 
21,0 % av de totala åtagandena i 
budgetförslaget för 2020 är 
klimatrelaterade. Parlamentet beklagar att 
trenden för unionens budget visar på ett 
utfall på endast 19,7 % för den nuvarande 
fleråriga budgetramen. Parlamentet 
betonar att alla ansträngningar bör göras 
för att se till att det övergripande målet för 
EU:s budget uppnås senast i slutet av 
2020. Parlamentet upprepar sitt krav på 
en mer långtgående integrering av 
klimatåtgärder i nästa fleråriga 
budgetram och att denna anpassas till 
Parisavtalet.

1. Europaparlamentet understryker att 
21,0 % av de totala åtagandena i 
budgetförslaget för 2020 är 
klimatrelaterade. Parlamentet beklagar att 
trenden för unionens budget visar på ett 
utfall på endast 19,7 % för den nuvarande 
fleråriga budgetramen. 

Or. en

Ändringsförslag 2
Bas Eickhout

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet understryker att 
21,0 % av de totala åtagandena i 
budgetförslaget för 2020 är 
klimatrelaterade. Parlamentet beklagar att 
trenden för unionens budget visar på ett 
utfall på endast 19,7 % för den nuvarande 
fleråriga budgetramen. Parlamentet betonar 
att alla ansträngningar bör göras för att se 
till att det övergripande målet för EU:s 
budget uppnås senast i slutet av 2020. 
Parlamentet upprepar sitt krav på en mer 
långtgående integrering av klimatåtgärder i 
nästa fleråriga budgetram och att denna 

1. Europaparlamentet understryker att 
21,0 % av de totala åtagandena i 
budgetförslaget för 2020 är 
klimatrelaterade. Parlamentet beklagar att 
trenden för unionens budget visar på ett 
utfall på endast 19,7 % för den nuvarande 
fleråriga budgetramen medan det mål man 
enats om före 2014 angav ”minst 20 %” 
under perioden 2014–2020. Enligt 
kommissionen kommer ytterligare 
3,5 miljarder EUR i klimatrelaterade 
utgifter att behövas i budgeten 2020 för 
att nå målet på 20 %. Parlamentet betonar 
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anpassas till Parisavtalet. att alla ansträngningar bör göras för att se 
till att det övergripande målet för EU:s 
budget uppnås senast i slutet av 2020. 
Parlamentet upprepar sitt krav på en mer 
långtgående integrering av klimatåtgärder i 
nästa fleråriga budgetram, med en 
procentandel på minst 50 %, och att denna 
anpassas till Parisavtalet.

Or. en

Ändringsförslag 3
Martin Hojsík

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet understryker att 
21,0 % av de totala åtagandena i 
budgetförslaget för 2020 är 
klimatrelaterade. Parlamentet beklagar att 
trenden för unionens budget visar på ett 
utfall på endast 19,7 % för den nuvarande 
fleråriga budgetramen. Parlamentet betonar 
att alla ansträngningar bör göras för att se 
till att det övergripande målet för EU:s 
budget uppnås senast i slutet av 2020. 
Parlamentet upprepar sitt krav på en mer 
långtgående integrering av klimatåtgärder i 
nästa fleråriga budgetram och att denna 
anpassas till Parisavtalet.

1. Europaparlamentet understryker att 
21,0 % av de totala åtagandena i 
budgetförslaget för 2020 är 
klimatrelaterade. Parlamentet beklagar att 
trenden för unionens budget visar på ett 
utfall på endast 19,7 % för den nuvarande 
fleråriga budgetramen. Parlamentet betonar 
att alla ansträngningar bör göras för att se 
till att det övergripande målet för EU:s 
budget uppnås senast i slutet av 2020. 
Parlamentet upprepar sitt krav på en mer 
långtgående integrering av klimatåtgärder, 
förbättrad spårningsmetod för 
klimatåtgärder och klimatsäkring i nästa 
fleråriga budgetram och på att denna 
anpassas till Parisavtalet och EU:s mål för 
klimatåtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 4
Eric Andrieu

Förslag till yttrande
Punkt 1
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet understryker att 
21,0 % av de totala åtagandena i 
budgetförslaget för 2020 är 
klimatrelaterade. Parlamentet beklagar att 
trenden för unionens budget visar på ett 
utfall på endast 19,7 % för den nuvarande 
fleråriga budgetramen. Parlamentet betonar 
att alla ansträngningar bör göras för att se 
till att det övergripande målet för EU:s 
budget uppnås senast i slutet av 2020. 
Parlamentet upprepar sitt krav på en mer 
långtgående integrering av klimatåtgärder i 
nästa fleråriga budgetram och att denna 
anpassas till Parisavtalet.

1. Europaparlamentet understryker att 
21,0 % av de totala åtagandena i 
budgetförslaget för 2020 är 
klimatrelaterade. Parlamentet beklagar att 
trenden för unionens budget visar på ett 
utfall på endast 19,7 % för den nuvarande 
fleråriga budgetramen. Parlamentet betonar 
att alla ansträngningar bör göras för att se 
till att det övergripande målet för EU:s 
budget uppnås senast i slutet av 2020. 
Parlamentet upprepar sitt krav på en mer 
långtgående integrering av klimatåtgärder i 
nästa fleråriga budgetram, i samband med 
vilken parlamentet efterfrågade 30 % i sin 
resolution från november 2018, och på att 
denna anpassas till Parisavtalet.

Or. en

Ändringsförslag 5
Pascal Canfin

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet understryker att 
21,0 % av de totala åtagandena i 
budgetförslaget för 2020 är 
klimatrelaterade. Parlamentet beklagar att 
trenden för unionens budget visar på ett 
utfall på endast 19,7 % för den nuvarande 
fleråriga budgetramen. Parlamentet betonar 
att alla ansträngningar bör göras för att se 
till att det övergripande målet för EU:s 
budget uppnås senast i slutet av 2020. 
Parlamentet upprepar sitt krav på en mer 
långtgående integrering av klimatåtgärder i 
nästa fleråriga budgetram och att denna 
anpassas till Parisavtalet.

1. Europaparlamentet understryker att 
21,0 % av de totala åtagandena i 
budgetförslaget för 2020 är 
klimatrelaterade. Parlamentet beklagar att 
trenden för unionens budget visar på ett 
utfall på endast 19,7 % för den nuvarande 
fleråriga budgetramen. Parlamentet betonar 
att alla ansträngningar bör göras för att se 
till att det övergripande målet för EU:s 
budget uppnås senast i slutet av 2020. 
Parlamentet upprepar sitt krav på en mer 
långtgående integrering av klimatåtgärder i 
nästa fleråriga budgetram och att denna 
anpassas till Parisavtalet. Parlamentet 
insisterar på att nästa fleråriga budgetram 
bör baseras på en robust metod, som 
inrättats i linje med internationellt 
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etablerade metoder, för att spåra 
finansiering av klimatåtgärder och 
undvika risken för överskattning av 
klimatåtgärder. Parlamentet anser att 
grön budgetering för nästa fleråriga 
budgetram är avgörande för att uppnå 
våra klimatmål;

Or. en

Ändringsförslag 6
Stanislav Polčák

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet understryker att 
21,0 % av de totala åtagandena i 
budgetförslaget för 2020 är 
klimatrelaterade. Parlamentet beklagar att 
trenden för unionens budget visar på ett 
utfall på endast 19,7 % för den nuvarande 
fleråriga budgetramen. Parlamentet betonar 
att alla ansträngningar bör göras för att se 
till att det övergripande målet för EU:s 
budget uppnås senast i slutet av 2020. 
Parlamentet upprepar sitt krav på en mer 
långtgående integrering av klimatåtgärder i 
nästa fleråriga budgetram och att denna 
anpassas till Parisavtalet.

1. Europaparlamentet understryker att 
21,0 % av de totala åtagandena i 
budgetförslaget för 2020 är 
klimatrelaterade. Parlamentet invänder att 
trenden för unionens budget visar på ett 
utfall på endast 19,7 % för den nuvarande 
fleråriga budgetramen. Parlamentet betonar 
att alla ansträngningar bör göras för att se 
till att det övergripande målet för EU:s 
budget uppnås senast i slutet av 2020. 
Parlamentet upprepar sitt krav på en mer 
långtgående integrering av klimatåtgärder i 
nästa fleråriga budgetram och att denna 
anpassas till Parisavtalet.

Or. en

Ändringsförslag 7
Martin Hojsík

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet noterar att 
8,3 % av de totala åtagandena är avsedda 

2. Europaparlamentet noterar med oro 
att endast 8,3 % av de totala åtagandena är 
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att vända den nedåtgående trenden för den 
biologiska mångfalden. Parlamentet begär 
att tillräckliga och spårbara resurser anslås 
för att säkerställa det långsiktiga skyddet 
av den biologiska mångfalden i hela 
unionen.

avsedda att vända den nedåtgående trenden 
för den biologiska mångfalden igen, trots 
att man observerat en aldrig tidigare 
skådad och accelererande takt när det 
gäller utrotningen av arter. Parlamentet 
begär att tillräckliga och spårbara resurser 
anslås för att säkerställa det långsiktiga och 
samstämmiga skyddet av den biologiska 
mångfalden i hela unionen.

Or. en

Ändringsförslag 8
Bas Eickhout

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet noterar att 
8,3 % av de totala åtagandena är avsedda 
att vända nedgången i den biologiska 
mångfalden. Parlamentet begär att 
tillräckliga och spårbara resurser anslås 
för att säkerställa det långsiktiga skyddet 
av den biologiska mångfalden i hela 
unionen.

2. Europaparlamentet beklagar att 
endast 8,3 % av de totala åtagandena är 
avsedda att vända den nedåtgående trenden 
för den biologiska mångfalden vilket är 
den lägsta kvoten sedan 2015. Parlamentet 
begär att tillräckliga ökningar anslås för att 
säkerställa det långsiktiga skyddet av den 
biologiska mångfalden i hela unionen.

Or. en

Ändringsförslag 9
Pascal Canfin

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet noterar att 
8,3 % av de totala åtagandena är avsedda 
att vända nedgången i den biologiska 
mångfalden. Parlamentet begär att 
tillräckliga och spårbara resurser anslås för 
att säkerställa det långsiktiga skyddet av 

2. Europaparlamentet noterar att 
8,3 % av de totala åtagandena är avsedda 
att vända nedgången i den biologiska 
mångfalden. Parlamentet begär att 
tillräckliga och spårbara resurser anslås för 
att säkerställa det långsiktiga skyddet av 
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den biologiska mångfalden i hela unionen. den biologiska mångfalden i hela unionen. 
Parlamentet insisterar på att nästa 
fleråriga budgetram bör baseras på en 
robust metod, som inrättats i linje med 
internationellt etablerade metoder, för att 
spåra biologisk mångfald och undvika 
risken för att åtgärder för biologisk 
mångfald överskattas.

Or. en

Ändringsförslag 10
Adina-Ioana Vălean

Förslag till yttrande
Punkt 2a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2a. Europaparlamentet anser att det 
särskilt under den fleråriga budgetramens 
sista år behövs en ambitiös budget för 
program kopplade till klimatåtgärder och 
för skydd av biologisk mångfald, i syfte att 
bygga en bro till den kommande fleråriga 
budgetramen, som väntas få en långsam 
start till dess att alla nya program är fullt 
operativa.

Or. en

Ändringsförslag 11
Anna Zalewska

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet påpekar att 
tillräckliga resurser bör anslås i budgeten 
för att genomföra den framtida 
europeiska gröna given.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 12
Catherine Griset

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet påpekar att 
tillräckliga resurser bör anslås i budgeten 
för att genomföra den framtida 
europeiska gröna given.

3. Europaparlamentet påpekar att 
tillräckliga resurser bör anslås i budgeten 
för en utvärdering för att bedöma 
miljökonsekvenserna av ökade 
handelsvolymer inom ramen för 
frihandelsavtal.

Or. en

Ändringsförslag 13
Stanislav Polčák

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet påpekar att 
tillräckliga resurser bör anslås i budgeten 
för att genomföra den framtida europeiska 
gröna given.

3. Europaparlamentet uppmanar 
unionen att avsätta tillräcklig finansiering 
för ett fullständigt och effektivt 
genomförande av den framtida europeiska 
gröna given.

Or. en

Ändringsförslag 14
Adina-Ioana Vălean

Förslag till yttrande
Punkt 3a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3a. I samband med de politiska 
riktlinjerna för nästa europeiska 
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kommission, som lanserats av 
kommissionens valda ordförande, är det 
mycket brådskande att påskynda 
utsläppsminskningarna, och därför är det 
nödvändigt att ändra budgeten 2020 
genom att stärka program som syftar till 
att stödja växlingen i energiproduktionen 
från kol till gas.

Or. en

Ändringsförslag 15
César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi López, Nicolás Gonzalez 
Casares

Förslag till yttrande
Punkt 3a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3a. I linje med Agenda 2030 och de 
åtaganden som unionen och dess 
medlemsstater har åtagit sig inom 
FN:s generalförsamling, understryker 
parlamentet att tillräckliga resurser 
behöver garanteras i budgeten 2020 för 
att uppnå målen för hållbar utveckling.

Or. en

Ändringsförslag 16
Bas Eickhout

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet noterar 
ökningen på 21,5 miljoner EUR i 
åtaganden för Life (+3,9 %). Parlamentet 
beklagar att Life bara motsvarar 0,3 % av 
budgetförslaget för 2020.

4. Europaparlamentet noterar 
ökningen på 21,5 miljoner EUR i 
åtaganden för Life (+3,9 %). Parlamentet 
är övertygat om att budgeten för Life för 
2020 är otillräcklig (294,9 miljoner EUR). 
Parlamentet uppmanar till betydande 
ökningar för 2020 i förberedande syfte 
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och i överensstämmelse med parlamentets 
krav på att dubblera Life-programmet 
under den fleråriga budgetramen efter 
2020. Parlamentet beklagar djupt att Life 
bara motsvarar 0,3 % av budgetförslaget 
för 2020.

Or. en

Ändringsförslag 17
Anna Zalewska

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet noterar 
ökningen på 21,5 miljoner EUR i 
åtaganden för Life (+3,9 %). Parlamentet 
beklagar att Life bara motsvarar 0,3 % av 
budgetförslaget för 2020.

4. Europaparlamentet noterar 
ökningen på 21,5 miljoner EUR i 
åtaganden för Life (+3,9 %).

Or. en

Ändringsförslag 18
César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi López, Nicolás Gonzalez 
Casares

Förslag till yttrande
Punkt 4a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4a. Europaparlamentet välkomnar att 
det nya rescEU-programmet kommer att 
erhålla 156,2 million EUR för att bättre 
kunna hantera jordbävningar, 
skogsbränder och andra naturkatastrofer. 
Parlamentet framhåller behovet av 
instrument såsom civilskyddsmekanismen 
och solidaritetsfonden för att bemöta 
miljökatastrofer och utvärdera skador på 
miljön.
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Or. en

Ändringsförslag 19
Véronique Trillet-Lenoir

Förslag till yttrande
Punkt 5a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5a. Europaparlamentet understryker 
att tillräckliga resurser bör anslås i 
budgeten för att utarbeta och genomföra 
den framtida europeiska planen för att 
bekämpa cancer. Parlamentet betonar att 
denna plan är avgörande för att främja 
och förbättra förebyggande, forskning, 
tillgång till innovation och 
återintegrering.

Or. en

Ändringsförslag 20
Catherine Griset

Förslag till yttrande
Punkt 8

Förslag till yttrande Ändringsförslag

8. Europaparlamentet konstaterar att 
antalet fasta och tillfälliga tjänster som 
godkänts enligt budgetförslaget för 2020 
förblir oförändrat jämfört med 2019 års 
budget för Europeiskt centrum för 
förebyggande och kontroll av sjukdomar 
(ECDC) och Europeiska 
läkemedelsmyndigheten (EMA), samtidigt 
som tjänsterna ökar för Europeiska 
myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) 
(+34, till följd av översynen av den 
allmänna livsmedelslagstiftningen), 
Europeiska miljöbyrån (EEA) (+1) och 
Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) 
(+ 2). Parlamentet betonar att dessa 

8. Europaparlamentet konstaterar att 
antalet fasta och tillfälliga tjänster som 
godkänts enligt budgetförslaget för 2020 
förblir oförändrat jämfört med 2019 års 
budget för Europeiskt centrum för 
förebyggande och kontroll av sjukdomar 
(ECDC) och Europeiska 
läkemedelsmyndigheten (EMA), samtidigt 
som tjänsterna ökar för Europeiska 
myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) 
(+34, till följd av översynen av den 
allmänna livsmedelslagstiftningen), 
Europeiska miljöbyrån (EEA) (+1) och 
Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) 
(+ 2). Innan man tilldelar mer finansiella 
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byråer där så behövs måste tilldelas 
ytterligare finansiella resurser och 
personalresurser så att de kan uppfylla 
sitt mandat och utföra sina uppgifter, och 
i syfte att främja ett vetenskapligt baserat 
tillvägagångssätt i unionen. Parlamentet 
understryker att bättre samordning mellan 
byråerna skulle optimera deras arbete, 
liksom användningen av offentliga medel.

resurser och personalresurser till dessa 
byråer är det enligt parlamentet 
nödvändigt att se till att deras kapacitet 
utnyttjas maximalt. Parlamentet 
understryker att bättre samordning mellan 
byråerna skulle optimera deras arbete, 
liksom användningen av offentliga medel.

Or. en

Ändringsförslag 21
Maria Spyraki

Förslag till yttrande
Punkt 8

Förslag till yttrande Ändringsförslag

8. Europaparlamentet konstaterar att 
antalet fasta och tillfälliga tjänster som 
godkänts enligt budgetförslaget för 2020 
förblir oförändrat jämfört med 2019 års 
budget för Europeiskt centrum för 
förebyggande och kontroll av sjukdomar 
(ECDC) och Europeiska 
läkemedelsmyndigheten (EMA), samtidigt 
som tjänsterna ökar för Europeiska 
myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) 
(+34, till följd av översynen av den 
allmänna livsmedelslagstiftningen), 
Europeiska miljöbyrån (EEA) (+1) och 
Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) 
(+ 2). Parlamentet betonar att dessa byråer 
där så behövs måste tilldelas ytterligare 
finansiella resurser och personalresurser så 
att de kan uppfylla sitt mandat och utföra 
sina uppgifter, och i syfte att främja ett 
vetenskapligt baserat tillvägagångssätt i 
unionen. Parlamentet understryker att 
bättre samordning mellan byråerna skulle 
optimera deras arbete, liksom 
användningen av offentliga medel.

8. Europaparlamentet konstaterar att 
antalet fasta och tillfälliga tjänster som 
godkänts enligt budgetförslaget för 2020 
förblir oförändrat jämfört med 2019 års 
budget för Europeiskt centrum för 
förebyggande och kontroll av sjukdomar 
(ECDC) och Europeiska 
läkemedelsmyndigheten (EMA), samtidigt 
som tjänsterna ökar för Europeiska 
myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) 
(+34, till följd av översynen av den 
allmänna livsmedelslagstiftningen), 
Europeiska miljöbyrån (EEA) (+1) och 
Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) 
(+ 2). Parlamentet framhåller att dessa 
byråer där så behövs bör tilldelas 
ytterligare finansiella resurser och 
personalresurser så att de kan uppfylla sitt 
mandat och utföra sina uppgifter, och i 
syfte att främja ett vetenskapligt baserat 
tillvägagångssätt i unionen. Parlamentet 
betonar att bättre samordning mellan 
byråerna skulle optimera deras arbete, 
liksom användningen av offentliga medel.

Or. en
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Ändringsförslag 22
Anna Zalewska

Förslag till yttrande
Punkt 8

Förslag till yttrande Ändringsförslag

8. Europaparlamentet konstaterar att 
antalet fasta och tillfälliga tjänster som 
godkänts enligt budgetförslaget för 2020 
förblir oförändrat jämfört med 2019 års 
budget för Europeiskt centrum för 
förebyggande och kontroll av sjukdomar 
(ECDC) och Europeiska 
läkemedelsmyndigheten (EMA), samtidigt 
som tjänsterna ökar för Europeiska 
myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) 
(+34, till följd av översynen av den 
allmänna livsmedelslagstiftningen), 
Europeiska miljöbyrån (EEA) (+1) och 
Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) 
(+ 2). Parlamentet betonar att dessa byråer 
där så behövs måste tilldelas ytterligare 
finansiella resurser och personalresurser så 
att de kan uppfylla sitt mandat och utföra 
sina uppgifter, och i syfte att främja ett 
vetenskapligt baserat tillvägagångssätt i 
unionen. Parlamentet understryker att 
bättre samordning mellan byråerna skulle 
optimera deras arbete, liksom 
användningen av offentliga medel.

8. Europaparlamentet konstaterar att 
antalet fasta och tillfälliga tjänster som 
godkänts enligt budgetförslaget för 2020 
förblir oförändrat jämfört med 2019 års 
budget för Europeiskt centrum för 
förebyggande och kontroll av sjukdomar 
(ECDC) och Europeiska 
läkemedelsmyndigheten (EMA), samtidigt 
som tjänsterna ökar för Europeiska 
myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) 
(+34, till följd av översynen av den 
allmänna livsmedelslagstiftningen), 
Europeiska miljöbyrån (EEA) (+1) och 
Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) 
(+ 2). Parlamentet betonar att dessa byråer 
där så behövs måste tilldelas ytterligare 
finansiella resurser och personalresurser så 
att de kan uppfylla sitt mandat och utföra 
sina uppgifter, mot bakgrund av nyligen 
antagen lagstiftning, och i syfte att främja 
ett vetenskapligt baserat tillvägagångssätt i 
unionen. Parlamentet understryker att 
bättre samordning mellan byråerna skulle 
optimera deras arbete, liksom 
användningen av offentliga medel.

Or. en

Ändringsförslag 23
Ivan Vilibor Sinčić

Förslag till yttrande
Punkt 8

Förslag till yttrande Ändringsförslag

8. Europaparlamentet konstaterar att 8. Europaparlamentet konstaterar att 
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antalet fasta och tillfälliga tjänster som 
godkänts enligt budgetförslaget för 2020 
förblir oförändrat jämfört med 2019 års 
budget för Europeiskt centrum för 
förebyggande och kontroll av sjukdomar 
(ECDC) och Europeiska 
läkemedelsmyndigheten (EMA), samtidigt 
som tjänsterna ökar för Europeiska 
myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) 
(+34, till följd av översynen av den 
allmänna livsmedelslagstiftningen), 
Europeiska miljöbyrån (EEA) (+1) och 
Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) 
(+ 2). Parlamentet betonar att dessa byråer 
där så behövs måste tilldelas ytterligare 
finansiella resurser och personalresurser så 
att de kan uppfylla sitt mandat och utföra 
sina uppgifter, och i syfte att främja ett 
vetenskapligt baserat tillvägagångssätt i 
unionen. Parlamentet understryker att 
bättre samordning mellan byråerna skulle 
optimera deras arbete, liksom 
användningen av offentliga medel.

antalet fasta och tillfälliga tjänster som 
godkänts enligt budgetförslaget för 2020 
förblir oförändrat jämfört med 2019 års 
budget för Europeiskt centrum för 
förebyggande och kontroll av sjukdomar 
(ECDC) och Europeiska 
läkemedelsmyndigheten (EMA), samtidigt 
som tjänsterna ökar för Europeiska 
myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) 
(+34, till följd av översynen av den 
allmänna livsmedelslagstiftningen), 
Europeiska miljöbyrån (EEA) (+1) och 
Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) 
(+ 2). Parlamentet betonar att dessa byråer 
där så behövs måste tilldelas ytterligare 
finansiella resurser och personalresurser så 
att deras oberoende säkerställs och så att 
de kan uppfylla sitt mandat och utföra sina 
uppgifter, samt i syfte att främja ett 
vetenskapligt baserat tillvägagångssätt i 
unionen. Parlamentet understryker att 
bättre samordning mellan byråerna skulle 
optimera deras arbete, liksom 
användningen av offentliga medel.

Or. en

Ändringsförslag 24
Eric Andrieu

Förslag till yttrande
Punkt 8

Förslag till yttrande Ändringsförslag

8. Europaparlamentet konstaterar att 
antalet fasta och tillfälliga tjänster som 
godkänts enligt budgetförslaget för 2020 
förblir oförändrat jämfört med 2019 års 
budget för Europeiskt centrum för 
förebyggande och kontroll av sjukdomar 
(ECDC) och Europeiska 
läkemedelsmyndigheten (EMA), samtidigt 
som tjänsterna ökar för Europeiska 
myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) 
(+34, till följd av översynen av den 
allmänna livsmedelslagstiftningen), 

8. Europaparlamentet konstaterar att 
antalet fasta och tillfälliga tjänster som 
godkänts enligt budgetförslaget för 2020 
förblir oförändrat jämfört med 2019 års 
budget för Europeiskt centrum för 
förebyggande och kontroll av sjukdomar 
(ECDC) och Europeiska 
läkemedelsmyndigheten (EMA), samtidigt 
som tjänsterna ökar för Europeiska 
myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) 
(+34, till följd av översynen av den 
allmänna livsmedelslagstiftningen), 
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Europeiska miljöbyrån (EEA) (+1) och 
Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) 
(+ 2). Parlamentet betonar att dessa byråer 
där så behövs måste tilldelas ytterligare 
finansiella resurser och personalresurser så 
att de kan uppfylla sitt mandat och utföra 
sina uppgifter, och i syfte att främja ett 
vetenskapligt baserat tillvägagångssätt i 
unionen. Parlamentet understryker att 
bättre samordning mellan byråerna skulle 
optimera deras arbete, liksom 
användningen av offentliga medel.

Europeiska miljöbyrån (EEA) (+1) och 
Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) 
(+ 2). Parlamentet betonar att dessa byråer 
där så behövs måste tilldelas ytterligare 
finansiella resurser och personalresurser så 
att de kan uppfylla sitt mandat och utföra 
sina uppgifter, för att undanröja tidigare 
oegentligheter, såsom privata 
lobbyorganisationers spökskrivning av 
rapporter, och i syfte att främja ett 
vetenskapligt baserat tillvägagångssätt i 
unionen. Parlamentet understryker att 
bättre samordning mellan byråerna skulle 
optimera deras arbete, liksom 
användningen av offentliga medel.

Or. en

Ändringsförslag 25
Joanna Kopcińska

Förslag till yttrande
Punkt 9

Förslag till yttrande Ändringsförslag

9. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att snabbt genomföra 
pilotprojekt och förberedande åtgärder.

9. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att snabbt genomföra 
pilotprojekt och förberedande åtgärder, 
särskilt pilotprojekt och förberedande 
åtgärder som gäller folkhälsa eller som 
syftar till att öka de europeiska 
medborgarnas välbefinnande.

Or. en

Ändringsförslag 26
Maria Spyraki

Förslag till yttrande
Punkt 10

Förslag till yttrande Ändringsförslag

10. Europaparlamentet påminner om 10. Europaparlamentet påpekar att 
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att pilotprojekt och förberedande åtgärder 
bör få tillräcklig finansiering under hela 
sin livscykel, så att de kan nå sin fulla 
potential.

pilotprojekt och förberedande åtgärder bör 
vara i linje med klimatmålen och bör få 
betydande finansiering under hela sin 
livscykel, så att de kan nå sin fulla 
potential.

Or. en

Ändringsförslag 27
Martin Hojsík

Förslag till yttrande
Punkt 10

Förslag till yttrande Ändringsförslag

10. Europaparlamentet påminner om att 
pilotprojekt och förberedande åtgärder bör 
få tillräcklig finansiering under hela sin 
livscykel, så att de kan nå sin fulla 
potential.

10. Europaparlamentet påminner om att 
pilotprojekt och förberedande åtgärder bör 
få tillräcklig finansiering under hela sin 
livscykel, så att de kan nå sin fulla 
potential och bana väg för antagandet av 
framtida åtgärder.

Or. en


