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SUGGESTIES

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de bevoegde 
Begrotingscommissie onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. wijst erop dat 21,0 % van de totale vastleggingskredieten in de ontwerpbegroting voor 
2020 klimaatgerelateerd is; betreurt dat de Uniebegrotingstrend voor het huidige 
meerjarig financieel kader (MFK) slechts 19,7 % zou opleveren; benadrukt dat alle 
nodige inspanningen moeten worden geleverd om ervoor te zorgen dat de algehele 
EU-begrotingsdoelstelling vóór het einde van 2020 gehaald wordt; herhaalt zijn 
pleidooi voor meer ambitie bij de integratie van de klimaatdimensie in het volgende 
MFK en voor de afstemming daarvan op de Klimaatovereenkomst van Parijs;

2. merkt op dat 8,3 % van de totale vastleggingskredieten erop gericht is de achteruitgang 
van de biodiversiteit te keren; dringt aan op de toewijzing van voldoende en traceerbare 
middelen zodat de biodiversiteit in de gehele Unie op de lange termijn in stand kan 
worden gehouden;

3. wijst erop dat in de begroting voldoende middelen moeten worden uitgetrokken voor de 
tenuitvoerlegging van het toekomstige Europese Groene Akkoord;

4. stelt vast dat de vastleggingskredieten voor het LIFE-programma met 21,5 miljoen EUR 
(+ 3,9 %) zijn verhoogd; betreurt dat het LIFE-programma slechts 0,3 % van de 
ontwerpbegroting voor 2020 vertegenwoordigt;

5. neemt kennis van de voorgestelde 69,7 miljoen EUR aan vastleggingskredieten 
(+ 2,0 %) en de voorgestelde 64,2 miljoen EUR aan betalingskredieten (+ 4,7 %) voor 
volksgezondheid; betreurt dat dit slechts 0,04 % van de ontwerpbegroting voor 2020 en 
1,9 % van rubriek 3 vertegenwoordigt (aan vastleggingskredieten);

6. neemt kennis van de voorgestelde 280,0 miljoen EUR aan vastleggingskredieten 
(- 3,3 %) en de voorgestelde 244,7 miljoen EUR aan betalingskredieten (2,3 %) voor 
levensmiddelen en diervoeders; betreurt dat dit slechts 0,17 % van de ontwerpbegroting 
voor 2020 en 7,5 % van rubriek 3 vertegenwoordigt (aan vastleggingskredieten);

7. neemt kennis van de voorgestelde 156,2 miljoen EUR aan vastleggingskredieten 
(+ 4,4 %) en de voorgestelde 77,0 miljoen EUR aan betalingskredieten (- 5,7 %) voor 
het Uniemechanisme voor civiele bescherming, een van de hoekstenen waarop de 
solidariteit van de Unie berust;

8. stelt vast dat het aantal vaste en tijdelijke posten dat in het kader van de 
ontwerpbegroting voor 2020 is toegestaan, ten opzichte van de begroting 2019 
ongewijzigd blijft bij het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding 
(ECDC) en het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), terwijl het toeneemt bij de 
Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) (+ 34, naar aanleiding van de 
herziening van de algemene levensmiddelenwetgeving), het Europees Milieuagentschap 
(EEA) (+ 1) en het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) (+ 2); 
benadrukt dat deze agentschappen waar nodig meer financiële en personele middelen 
moeten krijgen om hun mandaat uit te voeren en hun taken te vervullen, en om een 
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wetenschappelijk gefundeerde aanpak in de Unie te bevorderen; benadrukt dat betere 
coördinatie tussen de agentschappen hun werk en het gebruik van publieke middelen 
zou optimaliseren;

9. dringt bij de Commissie aan op een snelle tenuitvoerlegging van proefprojecten en 
voorbereidende acties;

10. herinnert eraan dat voldoende financiering beschikbaar moet zijn gedurende de gehele 
looptijd van proefprojecten en voorbereidende acties, zodat hun potentieel volledig kan 
worden benut.


