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SUGESTII

Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară recomandă Comisiei speciale 
privind provocările politice şi resursele bugetare pentru o Uniune Europeană sustenabilă după 
2013, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluţie ce 
urmează a fi adoptată:

1. insistă asupra faptului că o economie viitoare durabilă nu este numai un obiectiv moral, ci 
şi o necesitate economică; consideră că UE ar trebui să fie în fruntea acestei transformări 
şi să promoveze tranziţia către o societate durabilă cu emisii reduse de carbon, 
descentralizarea aprovizionării cu energie, sporirea utilizării energiei din surse 
regenerabile şi asigurarea durabilităţii ecosistemului pentru a menţine competitivitatea 
industriei europene şi pentru a asigura un mediu de viaţă curat şi sănătos;

2. reaminteşte că perspectivele financiare viitoare ar trebui să ducă la realizarea obiectivelor 
Strategiei 2020, în special a obiectivelor 20/20/20 privind clima şi energia, inculzând o 
creştere la 30% a obiectivului de reducere a emisiilor, şi ar trebui să respecte obiectivele 
iniţiativei de amploare „O Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor”;

3. reiterează importanţa transformării economiei UE într-o economie eficientă din punctul de 
vedere al utilizării resurselor; prin urmare, consideră că UE ar trebui să-şi folosească 
bugetul cu scopul de a încuraja reducerile în ceea ce priveşte utilizarea resurselor şi 
dependenţa de importuri, intensificând reciclarea şi recondiţionarea în domeniile 
deşeurilor, apei, materialelor şi terenurilor;

4. subliniază că este necesar ca legislaţia şi obiectivele UE referitoare la mediul înconjurător, 
sănătate publică şi climă trebuie integrată mai bine în politicile sectoriale (printre care 
PAC - politica agricolă comună, politica de coeziune, politica comună în domeniul 
pescuitului – PCP şi politica de dezvoltare); sugerează, prin urmare, integrarea fondurilor 
UE pentru a asigura respectarea legislaţiei UE în domeniul mediului înconjurător şi al 
sănătăţii publice şi o contribuţie activă a cheltuielilor din bugetul UE la atingerea 
obiectivelor politicii de mediu precum şi, aşa cum sugerează Comisia în revizuirea 
bugetului, pentru a include obligaţia de identifica, într-o manieră transparentă, cazurile în 
care programele sectoriale au promovat obiectivele legate de climă specificate în Strategia 
Europa 2020; subliniază importanţa programelor de cercetare şi inovare viitoare pentru 
îndeplinirea obiectivelor UE de creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii;

5. îşi exprimă convingerea că bugetul UE ar trebui să sprijine punerea la dispoziţie de bunuri 
publice atunci când este posibil ca piaţa să nu le furnizeze în cantitate suficientă; bunurile 
publice de mediu includ conservarea biodiversităţii şi a ecosistemelor, regiunile sălbatice, 
stabilitatea climatică şi capacitatea de absorbţie a carbonului, aprovizionarea cu apă şi 
calitatea acesteia, calitatea aerului şi solului, rezistenţa la incendii şi inundaţii, precum şi 
conservarea peisajelor culturale şi istorice de valoare; consideră, prin urmare, că politica 
agricolă comună ar trebui să recompenseze agricultorii şi administratorii de terenuri 
pentru furnizarea de bunuri publice, precum terenuri de ţară atractive, bogate în 
biodiversitate, şi că fondurile structurale şi de coeziune ar trebui să stimuleze dezvoltarea 
ecologică durabilă şi tranziţia către o societate cu emisii reduse de carbon şi eficientă din 
punctul de vedere al utilizării resurselor;
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6. solicită ca toate instrumentele de politică structurală sau de coeziune pentru noua perioadă 
de finanţare să vizeze realizarea de reduceri ale emisiilor de gaze cu efect de seră eficiente 
din punct de vedere al costurilor, care să corespundă unui obiectiv de reducere a emisiilor 
mai ambiţios pentru 2020, în conformitate cu obiectivul de 2°C; 

7. subliniază necesitatea de a extinde conturile naţionale şi europene la aspecte de mediu în 
scopul de a facilita transformarea ecologică a economiei europene, care va duce la 
dezvoltarea economică pe termen lung şi la prosperitate, astfel cum a afirmat, printre 
altele Agenția Europeană de Mediu în Raportul privind starea mediului în Europa -
situația actuală și perspective 2010;

8. îşi exprimă convingerea cu privire la faptul că numai un buget UE coerent poate genera 
rezultate optime; reiterează faptul că o politică bugetară mai coerentă nu necesită numai 
coerenţă între diferitele politici, ci şi la nivelul bugetelor naţionale şi al bugetului UE;

9. subliniază faptul că cheltuielile UE trebuie să aibă obiective mai clare şi să se concentreze 
pe proiectele care aduc cele mai multe beneficii publice la nivel european şi care sprijină 
obiective europene majore, cum ar fi tranziţia către o economie cu emisii reduse de carbon 
şi acordarea de sprijin constant dezvoltării ecologice curate;

10. este preocupat de implicaţiile financiare şi politice ale subvenţiilor dăunătoare mediului; 
consideră că fondurile europene nu ar trebui să aibă impact negativ asupra mediului, 
schimbărilor climatice, ecosistemelor şi biodiversităţii din interiorul şi din exteriorul UE; 
prin urmare, invită Comisia să identifice, pentru ca ulterior UE să le elimine treptat, toate 
subvenţiile dăunătoare mediului, cât mai curând posibil şi înainte de 2020, în conformitate 
cu angajamentul luat în temeiul Convenţiei de la Nagoya privind diversitatea biologică şi
solicită stabilirea bugetului astfel încât aspectele legate de climă şi biodiversitate să nu fie 
afectate; eliminarea acestor subvenţii dăunătoare va debloca numeroase fonduri, care vor 
fi utilizate, de exemplu, pentru crearea de locuri de muncă ecologice; solicită, de 
asemenea, evaluarea plăţilor europene înainte de aplicarea acestora, pentru a se garanta că 
nu au un impact negativ şi nu subminează obiectivele europene în materie de climă, 
energie, biodiversitate şi resurse;

11. îşi exprimă astfel convingerea că întreaga finanţare UE trebui să fie în armonie cu 
obiectivele în materie de climă şi biodiversitate pentru a garanta că nu au un impact 
negativ asupra obiectivelor europene în materie de mediu, climă, biodiversitate şi utilizare 
a resurselor; reiterează că aceasta trebuie să fie însoţită de monitorizarea corespunzătoare 
pentru a garanta atingerea obiectivelor stabilite şi respectarea obligaţiilor şi pentru a 
promova în mod activ realizarea obiectivelor în materie de climă, energie şi biodiversitate 
pentru 2020;

12. este preocupat de lipsa de transparenţă în ceea ce priveşte cheltuielile UE şi este convins 
că un proces de informare deschis şi transparent destinat tuturor cetăţenilor va consolida 
viitorul comunităţii şi că bugetul UE ar trebui, prin urmare, să pună la dispoziţie în timp 
util informaţii complete cu privire la felul în care mijloacele sunt cheltuite;

13. reaminteşte importanţa atingerii obiectivelor UE referitoare la climă şi biodiversitate şi 
îndeamnă UE să se asigure că aceste obiective se reflectă în toate celelalte politici; solicită 
UE să asigure, pe o bază structurală, fonduri suficiente pentru atingerea acestor obiective 
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şi să contribuie la consolidarea capacităţii ţărilor în curs de dezvoltare de a include 
aspectele de mediu, de atenuare a schimbărilor climatice şi de adaptare la acestea în toate 
sectoarele şi planurile de dezvoltare economică;

14. solicită să se aloce din bugetul UE fonduri suficiente, pe o bază structurală, în scopul de a 
realiza obiectivele-cheie de mediu şi să aloce mijloace financiare, în cadrul diferitelor 
fonduri UE, sectoarelor ecologice, precum economisirea energiei, energia din surse 
regenerabile, agricultura durabilă şi transportul public, contribuind astfel la o economie 
mai solidă şi mai rezistentă;

15. consideră în continuare că, pentru a realiza obiectivele mondiale şi ale UE în materie de 
biodiversitate, trebuie garantată cofinanţarea necesară gestionării reţelei Natura 2000 
dintr-o sursă alocată special în acest scop, în noul cadru bugetar al UE; subliniază că, 
potrivit raportului TEEB (Economia ecosistemelor şi a biodiversităţii), câştigurile obţinute 
în urma investiţiilor în conservarea biodiversităţii sunt de până la 100 de ori mai mari;

16. insistă asupra necesităţii de a asigura dispoziţiile financiare pe termen lung în următorul 
cadru financiar multianual pentru priorităţile legate de sănătatea publică, promovarea 
sănătăţii şi prevenirea bolilor, în special prin intermediul unui program de acţiune 
strategic, gestionat în mod eficient, de urmărire a Programului european actual de sănătate 
publică;

17. recunoaşte impactul pozitiv al investiţiilor în infrastructura de sănătate asupra reformelor 
structurale în sectorul sănătăţii şi subliniază necesitatea de a menţine şi consolida 
fondurile structurale destinate infrastructurilor de sănătate, sprijinind astfel adaptarea şi 
inovarea sistemelor de sănătate în scopul dezvoltării şi durabilităţii;

18. solicită ca următorul CFM să prevadă finanţarea adecvată pentru formare, cercetare şi 
activitatea Agenţiei, în scopul de a continua strategia integrată a UE în ceea ce priveşte 
siguranţa alimentară şi, în acest fel, pentru a asigura pe termen lung un nivel ridicat al 
siguranţei alimentare şi al sănătăţii şi calităţii vieţii animalelor din întreaga UE;

19. solicită ca educaţia şi formarea pe tot parcursul vieţii să fie considerate factori-cheie în 
îmbunătăţirea sănătăţii publice;

20. subliniază importanţa programului LIFE+, principalul instrument UE dedicat în totalitate 
finanţării în sectorul mediului, şi subliniază necesitatea de a consolida LIFE+ în viitorul 
cadru financiar pentru a realiza obiectivele de mediu ale UE, promovând sinergii cu alte 
instrumente financiare ale UE;

21. subliniază că Curtea de Conturi Europeană şi autorităţile naţionale competente trebuie să 
evalueze atât legalitatea, cât şi eficienţa cheltuielilor europene, precum şi măsura în care 
măsurile respective contribuie la realizarea obiectivelor de mediu;

22. invită Comisia să dezvolte în continuare şi să prezinte cu regularitate Parlamentului 
European principalii indicatori calitativi şi cantitativi de performanţă pentru aplicarea 
bugetului în viitorul cadru financiar, ca un complement al RAL şi RAC;

23. îndeamnă Comisia să sporească eficienţa şi eficacitatea instrumentelor financiare viitoare 
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printr-o mai bună monitorizare şi raportare privind indicatorii calitativi de performanţă;

24. solicită Comisiei să prezinte obiectivele anuale de politică de realizat în viitorul cadru 
financiar, cu ajutorul cărora se poate monitoriza mai bine gradul de realizare a 
obiectivelor până la sfârşitul perioadei acoperite de cadrul financiar.
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