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SUGESTII

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru 
bugete, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. subliniază că 21,0 % din totalul creditelor de angajament din proiectul de buget pentru 
2020 (PB 2020) sunt legate de schimbările climatice; regretă că tendința demonstrată de 
bugetul Uniunii ar presupune un procent de numai 19,7 % pentru actualul cadru 
financiar multianual (CFM); subliniază că ar trebui depuse toate eforturile pentru a se 
asigura faptul că obiectivul bugetar general al UE va fi atins până la sfârșitul anului 
2020; își reiterează solicitarea privind un obiectiv mai ambițios de integrare a aspectelor 
legate de climă în următoarea perioadă a CFM și privind alinierea acestuia la Acordul 
de la Paris;

2. remarcă faptul că 8,3 % din totalul creditelor de angajament sunt legate de inversarea 
declinului biodiversității; solicită alocarea de resurse suficiente și care pot fi urmărite 
pentru a asigura protecția pe termen lung a biodiversității în întreaga Uniune;

3. subliniază că ar trebui să se aloce resurse suficiente în buget pentru punerea în aplicare a 
viitorului pact ecologic european;

4. ia act de majorarea cu 21,5 milioane EUR a creditelor de angajament pentru LIFE 
(+3,9 %); regretă că LIFE reprezintă doar 0,3 % din PB 2020;

5. ia act de sumele de 69,7 milioane EUR în credite de angajament (+2,0 %) și de 64,2 
milioane EUR în credite de plată (+4,7 %) propuse pentru sănătate; regretă că aceste 
sume reprezintă doar 0,04 % din PB 2020 și 1,9 % din rubrica 3 (în credite de 
angajament);

6. ia act de sumele de 280,0 milioane EUR în credite de angajament (-3,3 %) și de 244,7 
milioane EUR în credite de plată (2,3 %) propuse pentru produse alimentare și hrană 
pentru animale; regretă că aceste sume reprezintă doar 0,17 % din PB 2020 și 7,5 % din 
rubrica 3 (în credite de angajament);

7. ia act de sumele de 156,2 milioane EUR în credite de angajament (+4,4 %) și de 77,0 
milioane EUR în credite de plată (-5,7 %) propuse pentru mecanismul de protecție 
civilă al Uniunii, care este o componentă centrală a politicii de solidaritate a Uniunii;

8. constată că numărul posturilor permanente și temporare autorizate în cadrul PB 2020 
rămâne neschimbat comparativ cu bugetul pe 2019 pentru Centrul European de 
Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) și Agenția Europeană pentru Medicamente 
(EMA), în timp ce numărul posturilor crește în cazul Autorității Europene pentru 
Siguranța Alimentară (EFSA) (+34, în urma revizuirii legislației alimentare generale), al 
Agenției Europene de Mediu (AEM) (+1) și al Agenției Europene pentru Produse 
Chimice (ECHA) (+2); subliniază că, atunci când este cazul, acestor agenții ar trebui să 
le fie alocate mai multe resurse financiare și umane pentru a le permite să își 
îndeplinească mandatul și să își execute sarcinile și pentru a promova o abordare bazată 
pe date științifice în Uniune; subliniază că o mai bună coordonare între agenții ar 
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optimiza activitatea acestora și utilizarea fondurilor publice;

9. invită Comisia să pună în aplicare rapid proiectele-pilot și acțiunile pregătitoare (PP-
AP);

10. reamintește că proiectele-pilot și acțiunile pregătitoare ar trebui să primească o finanțare 
suficientă de-a lungul întregului lor ciclu de viață, astfel încât să își poată atinge întregul 
potențial.


