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WSKAZÓWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
Żywności zwraca się do Komisji Budżetowej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o 
uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. podkreśla, że 21,0 % łącznych środków na zobowiązania w projekcie budżetu na rok 
2020 (PB 2020) jest związanych z klimatem; ubolewa, że tendencja występująca w 
budżecie Unii wskazuje, że w okresie obowiązywania obecnych wieloletnich ram 
finansowych (WRF) wskaźnik ten wyniesie jedynie 19,7 %; podkreśla, że należy 
dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić osiągnięcie ogólnego celu budżetowego UE do 
końca 2020 r.; ponawia apel o to, aby w okresie obowiązywania następnych WRF 
kwestie klimatu były uwzględniane w sposób bardziej ambitny i dostosowany do 
porozumienia paryskiego;

2. zauważa, że 8,3 % łącznych środków na zobowiązania odnosi się do odwrócenia 
tendencji spadkowej w zakresie różnorodności biologicznej; wzywa do przydzielenia 
wystarczających i możliwych do zidentyfikowania środków w celu zapewnienia 
długoterminowej ochrony różnorodności biologicznej w całej Unii;

3. zwraca uwagę, że w budżecie należy przeznaczyć wystarczające środki na wdrożenie 
przyszłego europejskiego zielonego ładu;

4. odnotowuje zwiększenie o 21,5 mln EUR środków na zobowiązania dla programu LIFE 
(+3,9 %); wyraża ubolewanie, że program LIFE stanowi tylko 0,3 % PB 2020;

5. odnotowuje, że na kwestie zdrowia zaproponowano kwotę 69,7 mln EUR po stronie 
zobowiązań (+2,0 %) i 64,2 mln EUR po stronie płatności (+4,7 %); ubolewa, że kwota 
ta stanowi jedynie 0,04 % PB 2020 oraz 1,9 % działu 3 (po stronie zobowiązań);

6. odnotowuje, że na żywność i paszę zaproponowano kwotę 280,0 mln EUR po stronie 
zobowiązań (-3,3 %) i 244,7 mln EUR po stronie płatności (2,3 %); ubolewa, że kwota 
ta stanowi jedynie 0,17 % PB 2020 oraz 7,5 % działu 3 (po stronie zobowiązań);

7. odnotowuje, że na Unijny Mechanizm Ochrony Ludności, który stanowi podstawę 
unijnej solidarności, zaproponowano kwotę 156,2 mln EUR po stronie zobowiązań 
(+4,4 %) i 77,0 mln EUR po stronie płatności (-5,7 %);

8. zauważa, że liczba stałych i tymczasowych stanowisk zatwierdzonych w PB 2020 
pozostaje niezmieniona w porównaniu z budżetem na 2019 r. w przypadku 
Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) i Europejskiej 
Agencji Leków (EMA), natomiast liczbę tych stanowisk zwiększono w przypadku 
Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) (+34 w następstwie 
przeglądu przepisów ogólnych prawa żywnościowego), Europejskiej Agencji 
Środowiska (EEA) (+1) i Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) (+2); podkreśla, 
że agencjom tym należy – w stosownych przypadkach – przydzielić większe zasoby 
finansowe i ludzkie, aby mogły wypełniać powierzone im mandaty i zadania oraz 
promować podejście naukowe w Unii; podkreśla, że lepsza koordynacja między 
agencjami zoptymalizowałaby ich pracę, a także wykorzystanie funduszy publicznych;
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9. wzywa Komisję do szybkiego wdrożenia projektów pilotażowych oraz działań 
przygotowawczych;

10. przypomina, że projekty pilotażowe i działania przygotowawcze powinny otrzymywać 
odpowiednie finansowanie na wszystkich etapach, tak by mogły w pełni zrealizować 
swój potencjał.


