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FÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar budgetutskottet att som 
ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas:

1. Europaparlamentet understryker att 21,0 % av de totala åtagandena i budgetförslaget för 
2020 är klimatrelaterade. Parlamentet beklagar att trenden för unionens budget visar på 
ett utfall på endast 19,7 % för den nuvarande fleråriga budgetramen. Parlamentet 
betonar att alla ansträngningar bör göras för att se till att det övergripande målet för 
EU:s budget uppnås senast i slutet av 2020. Parlamentet upprepar sitt krav på en mer 
långtgående integrering av klimatåtgärder i nästa fleråriga budgetram och att denna 
anpassas till Parisavtalet.

2. Europaparlamentet noterar att 8,3 % av de totala åtagandena är avsedda att vända 
nedgången i den biologiska mångfalden. Parlamentet begär att tillräckliga och spårbara 
resurser anslås för att säkerställa det långsiktiga skyddet av den biologiska mångfalden 
i hela unionen.

3. Europaparlamentet påpekar att tillräckliga resurser bör anslås i budgeten för att 
genomföra den framtida europeiska gröna given.

4. Europaparlamentet noterar ökningen på 21,5 miljoner EUR i åtaganden för Life 
(+3,9 %). Parlamentet beklagar att Life bara motsvarar 0,3 % av budgetförslaget för 
2020.

5. Europaparlamentet noterar de 69,7 miljoner EUR i åtaganden (+2,0 %) och de 
64,2 miljoner EUR i betalningar (+4,7 %) som föreslagits för hälsa. Parlamentet 
beklagar att detta belopp endast motsvarar 0,04 % av budgetförslaget för 2020 och 
1,9 % av rubrik 3 (i åtaganden).

6. Europaparlamentet noterar de 280,0 miljoner EUR i åtaganden (-3,3 %) och de 
244,7 miljoner EUR i betalningar (2,3 %) som föreslagits för livsmedel och foder. 
Parlamentet beklagar att detta belopp endast motsvarar 0,17 % av budgetförslaget för 
2020 och 7,5 % av rubrik 3 (i åtaganden).

7. Europaparlamentet noterar de 156,2 miljoner EUR i åtaganden (+4,4 %) och de 
77,0 miljoner EUR i betalningar (-5,7 %) som föreslagits för unionens 
civilskyddsmekanism, vilket är en hörnsten för unionens solidaritet.

8. Europaparlamentet konstaterar att antalet fasta och tillfälliga tjänster som godkänts 
enligt budgetförslaget för 2020 förblir oförändrat jämfört med 2019 års budget för 
Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) och 
Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA), samtidigt som tjänsterna ökar för 
Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) (+34, till följd av översynen av 
den allmänna livsmedelslagstiftningen), Europeiska miljöbyrån (EEA) (+1) och 
Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) (+2). Parlamentet betonar att dessa byråer där 
så behövs måste tilldelas ytterligare finansiella resurser och personalresurser så att de 
kan uppfylla sitt mandat och utföra sina uppgifter, och i syfte att främja ett vetenskapligt 
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baserat tillvägagångssätt i unionen. Parlamentet understryker att bättre samordning 
mellan byråerna skulle optimera deras arbete, liksom användningen av offentliga medel.

9. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att snabbt genomföra pilotprojekt och 
förberedande åtgärder.

10. Europaparlamentet påminner om att pilotprojekt och förberedande åtgärder bör få 
tillräcklig finansiering under hela sin livscykel, så att de kan nå sin fulla potential.


