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FORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Budgetudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. understreger nødvendigheden af at sikre, at der afsættes tilstrækkelige ressourcer på 
budgettet for 2021 til, at Unionen hurtigt kan træffe de konkrete foranstaltninger, der er 
nødvendige for at håndtere klima- og miljøkrisen; fastholder, at det næste budget bør 
hjælpe Unionen med at opfylde sine forpligtelser i henhold til Parisaftalen, bør være i 
fuld overensstemmelse med målet om at begrænse den globale opvarmning til under 
1,5 °C og bør bidrage til at vende den nedadgående tendens for biodiversitet;

2. fremhæver, at Unionens budget for 2021 er det første budget under den flerårige 
finansielle ramme (FFR) for 2021-2027; understreger, at der lige fra begyndelsen af den 
nye FFR bør gøres alt for at sikre, at det samlede mål for indarbejdelse af klimaaspektet 
nås i hele perioden;

3. påpeger, at klima- og biodiversitetsrelaterede foranstaltninger bør følges ved hjælp af en 
robust metodologi, der er fastlagt i overensstemmelse med internationalt etablerede 
metoder, navnlig med henblik på at undgå risikoen for, at de tildelte midler 
overvurderes; minder om sin holdning til støtte for et mål for biodiversitetsudgifter på 
10 % i den næste FFR, hvilket bør afspejles i Unionens budget for 2021;

4. understreger, at Unionens budget for 2021 bør bane vejen for en fuldstændig og effektiv 
gennemførelse af den europæiske grønne pagt; 

5. påpeger nødvendigheden af at sikre tilstrækkelige midler på budgettet for 2021 til at nå 
FN's mål for bæredygtig udvikling;

6. understreger, at der bør afsættes tilstrækkelige midler på budgettet for 2021 til at 
opstille og gennemføre den fremtidige europæiske plan til bekæmpelse af kræft;

7. understreger, at der bør afsættes tilstrækkelige midler til EU-
civilbeskyttelsesmekanismen med henblik på at kunne bidrage til at bekæmpe 
skovbrande, oversvømmelser, jordskælv og andre naturkatastrofer og menneskeskabte 
katastrofer, hvis virkninger forventes at blive yderligere forværret af klimaændringer;

8. påpeger vigtigheden af at sikre, at der afsættes tilstrækkelige finansielle midler på 
budgettet for 2021 til at sikre, at EU-agenturerne tildeles passende midler til at kunne 
opfylde deres mandat og udføre deres opgaver.


