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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 forpligtelsesbevillinger 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); understreger, at der bør gøres alt for at sikre, at EU's samlede 
budgetmål nås inden udgangen af 2020; gentager sin opfordring til at sikre, at 
klimaindsatsen integreres på en mere ambitiøs måde i den næste FFR-periode, og at den 
er i overensstemmelse med Parisaftalen;

2. noterer sig, at 8,3 % af de samlede forpligtelser har til formål at vende tabet af 
biodiversitet; opfordrer til, at der afsættes tilstrækkelige og sporbare ressourcer til at 
sikre den langsigtede beskyttelse af biodiversiteten i hele Unionen;

3. påpeger, at der bør afsættes tilstrækkelige midler i budgettet til at gennemføre den 
fremtidige "European Green Deal";

4. bemærker forhøjelsen på 21,5 mio. EUR i forpligtelser til LIFE (+3,9 %); beklager, at 
LIFE kun udgør 0,3 % af budgetforslaget for 2020;

5. 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);

6. 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);

7. 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;

8. 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;

9. opfordrer Kommissionen til hurtigt at gennemføre pilotprojekter og forberedende 
foranstaltninger;
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10. minder om, at pilotprojekter og forberedende foranstaltninger bør modtage passende 
finansiering i hele deres livscyklus, for at de kan nå deres fulde potentiale.


