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JAVASLATOK

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felhívja a 
Költségvetési Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló 
indítványába foglalja bele a következő javaslatokat

1. hangsúlyozza, hogy a 2020. évi költségvetési tervezet összes kötelezettségvállalási 
előirányzatának 21,0%-a az éghajlathoz kapcsolódik; sajnálja, hogy az uniós 
költségvetési előirányzatok csak 19,7%-ot terveznek be a jelenlegi többéves pénzügyi 
keret időszakában; hangsúlyozza , hogy mindent meg kell tenni annak biztosítása 
érdekében, hogy az átfogó uniós költségvetési célt 2020 végéig elérjük; megismétli arra 
irányuló felhívását, hogy a következő többéves pénzügyi keret időszakában legyen 
ambiciózusabb az éghajlati szempontok érvényesítése, és hogy az összhangban álljon a 
Párizsi Megállapodással;

2. megállapítja, hogy az összes kötelezettségvállalás 8,3%-a a biológiai sokféleség 
csökkenésének visszafordításával kapcsolatos; megfelelő és nyomon követhető források 
elkülönítésére szólít fel a biológiai sokféleség hosszú távú védelmének biztosítása 
érdekében az egész Unióban;

3. rámutat arra, hogy a költségvetésben elegendő forrást kell elkülöníteni a jövőbeli 
európai zöld megállapodás végrehajtására;

4. megállapítja, hogy a LIFE kötelezettségvállalási előirányzatai 21,5 millió euróval nőttek 
(+3,9%); sajnálja, hogy a LIFE a 2020. évi költségvetési tervezetnek csupán 0,3%-át 
teszi ki;

5. nyugtázza az egészségre vonatkozóan javasolt kötelezettségvállalások (69,7 millió euró, 
+2,0%) és kifizetések (64,2 millió euró, +4,7%) összegét; sajnálja, hogy ez csupán a 
2020. évi költségvetési tervezet 0,04%-a és a 3. fejezet 1,9%-a (a kötelezettségvállalási 
előirányzatok tekintetében);

6. nyugtázza az élelmiszerekre és takarmányokra vonatkozóan javasolt 
kötelezettségvállalások (280,0 millió euró, -3,3%) és kifizetések (244,7 millió euró, 
2,3%) összegét; sajnálja, hogy ez csupán a 2020. évi költségvetési tervezet 0,17%-a és a 
3. fejezet 7,5%-a (a kötelezettségvállalási előirányzatok tekintetében);

7. nyugtázza az uniós szolidaritást megtestesítő uniós polgári védelmi mechanizmusra 
vonatkozóan javasolt kötelezettségvállalások (156,2 millió euró, +4,4%) és kifizetések 
(77,0 millió euró, -5,7%) összegét;

8. megjegyzi, hogy a 2020. évi költségvetési tervezetben szereplő állandó és ideiglenes 
álláshelyek száma változatlan a 2019. évi költségvetéshez képest az Európai 
Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) és az Európai 
Gyógyszerügynökség (EMA) esetében, miközben az Európai Élelmiszerbiztonsági 
Hatóság (EFSA) (az élelmiszer-előírások változása nyomán +34), az Európai 
Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) (+1) és az Európai Vegyianyag-ügynökség 
(ECHA) (+2) álláshelyeinek száma nőtt; kiemeli, hogy adott esetben több pénzügyi és 
emberi erőforrást kell biztosítani ezen ügynökségek számára megbízatásuk teljesítése és 
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feladataik ellátása, valamint az Unión belül egy tudományos alapú megközelítés 
előmozdítása érdekében; hangsúlyozza, hogy az ügynökségek közötti jobb koordináció 
optimalizálná a munkájukat, valamint a közpénzek felhasználását;

9. felhívja a Bizottságot a kísérleti projektek és előkészítő intézkedések gyors 
végrehajtására;

10. emlékeztet arra, hogy a kísérleti projektek és az előkészítő intézkedések számára teljes 
életciklusuk alatt megfelelő támogatást kell biztosítani a bennük rejlő lehetőségek 
maradéktalan kihasználása érdekében.


