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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 
Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην 
πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. υπογραμμίζει ότι το 21,0 % του συνόλου των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων στο 
σχέδιο προϋπολογισμού για το 2020 (ΣΠ 2020) σχετίζονται με το κλίμα· εκφράζει τη 
δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι από την τάση του προϋπολογισμού της Ένωσης 
διαφαίνεται ότι μόνον το 19,7 % θα διατεθεί για τον σκοπό αυτό κατά την περίοδο του 
τρέχοντος πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ)· τονίζει ότι θα πρέπει να 
καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα επιτευχθεί 
ότι ο συνολικός στόχος του προϋπολογισμού της ΕΕ θα επιτευχθεί έως το τέλος του 
2020· επαναλαμβάνει την έκκλησή του για μια πιο φιλόδοξη ενσωμάτωση των 
κλιματικών πτυχών στο προσεχές ΠΔΠ και για την ευθυγράμμισή του με τη συμφωνία 
του Παρισιού·

2. σημειώνει ότι το 8,3 % του συνόλου των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων 
σχετίζονται με την αντιστροφή της φθίνουσας πορείας της βιοποικιλότητας· ζητεί να 
διατεθούν επαρκείς και ανιχνεύσιμοι πόροι για να εξασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη 
προστασία της βιοποικιλότητας σε ολόκληρη την Ένωση·

3. επισημαίνει ότι θα πρέπει να διατεθούν επαρκείς πόροι στον προϋπολογισμό για την 
εφαρμογή της μελλοντικής Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας·

4. σημειώνει την αύξηση κατά 21,5 εκατομμύρια EUR στις πιστώσεις ανάληψης 
υποχρεώσεων για το πρόγραμμα LIFE (+3,9 %)· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το 
γεγονός ότι το πρόγραμμα LIFE αντιστοιχεί σε μόλις 0,3 % του σχεδίου 
προϋπολογισμού για το 2020·

5. λαμβάνει υπό σημείωση τα προτεινόμενα 69,7 εκατομμύρια EUR σε πιστώσεις 
ανάληψης υποχρεώσεων (+2,0 %) και τα 64,2 εκατομμύρια EUR σε πληρωμές 
(+4,7 %) για την υγεία· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι το ποσό αυτό 
αντιστοιχεί μόλις στο 0,04 % του σχεδίου προϋπολογισμού για το 2020 και στο 1,9 % 
του τομέα 3 (σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων)·

6. λαμβάνει υπό σημείωση τα προτεινόμενα 280,0 εκατομμύρια EUR σε πιστώσεις 
ανάληψης υποχρεώσεων (-3,3 %) και τα 244,7 εκατομμύρια EUR σε πληρωμές (2,3 %) 
για τρόφιμα και ζωοτροφές· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι το ποσό 
αυτό αντιστοιχεί μόλις στο 0,17 % του σχεδίου προϋπολογισμού για το 2020 και στο 
7,5 % του τομέα 3 (σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων)·

7. λαμβάνει υπό σημείωση τα προτεινόμενα 156,2 εκατομμύρια EUR σε πιστώσεις 
ανάληψης υποχρεώσεων (+4,4 %) και τα 77,0 εκατομμύρια EUR σε πληρωμές (-5,7 %) 
για τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας της Ένωσης, που αποτελεί τον ακρογωνιαίο 
λίθο της ενωσιακής αλληλεγγύης·

8. σημειώνει ότι οι μόνιμες και έκτακτες θέσεις που έχουν εγκριθεί στο πλαίσιο του 
σχεδίου προϋπολογισμού για το 2020 παραμένουν αμετάβλητες έναντι του 
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προϋπολογισμού του 2019 για το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων 
(ECDC) και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (EMA), ενώ οι εν λόγω θέσεις 
αυξάνονται για την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) (+34, 
μετά την αναθεώρηση της γενικής νομοθεσίας για τα τρόφιμα), τον Ευρωπαϊκό 
Οργανισμό Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) (+1) και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών 
Προϊόντων (ECHA) (+2)· τονίζει ότι, κατά περίπτωση, στους οργανισμούς αυτούς 
πρέπει να διατίθενται περισσότεροι χρηματοδοτικοί και ανθρώπινοι πόροι, για να 
εκπληρώνουν την αποστολή τους και να εκτελούν τα καθήκοντά τους, και να προωθούν 
στην Ένωση μια προσέγγιση με βάση την επιστήμη· υπογραμμίζει ότι η βελτίωση του 
συντονισμού μεταξύ των οργανισμών θα βελτιστοποιήσει το έργο τους, καθώς και τη 
χρήση δημόσιων πόρων·

9. καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει ταχέως δοκιμαστικά σχέδια και προπαρασκευαστικές 
ενέργειες (ΔΣ-ΠΕ)·

10. υπενθυμίζει ότι τα δοκιμαστικά σχέδια και οι προπαρασκευαστικές ενέργειες θα πρέπει 
να λαμβάνουν επαρκή χρηματοδότηση καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους, 
ώστε να είναι δυνατή η πλήρης αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους.


