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SUGESTII

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru 
bugete, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele sugestii:

1. ia act de avizul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară privind 
raportul „Investiția în viitor: un nou cadru financiar multianual pentru o Europă 
competitivă, sustenabilă și favorabilă incluziunii” (2010/2211(INI)) al Comisiei speciale 
privind provocările politice și resursele bugetare pentru o Uniune Europeană durabilă 
după 2013;

2. salută documentul de lucru „Dincolo de programul LIFE: durabilitate prin intermediul 
următorului cadru financiar multianual (CFM) pentru 2014-2020”, prezentat la 16 aprilie 
2012 de raportoarea Jutta Haug1

3. ia act de raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară privind 
propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea 
programului „Sănătate pentru creștere economică”, al treilea program multianual de 
acțiune a UE în domeniul sănătății pentru perioada 2014-2020 (COM(2011)0709 – C7-
0399/2011 – 2011/0339(COD));

4. consideră că cadrul financiar multianual (CFM) 2014-2020 ar trebui să se axeze pe 
atingerea obiectivelor 20-20-20 în domeniul schimbărilor climatice și al energiei și pe 
majorarea la 30% a obiectivului de reducere a emisiilor;

5. consideră că CFM ar trebui să cuprindă toate fondurile și măsurile, în special cele legate 
de mediu, protecția civilă, acțiunea climatică și securitatea alimentară, dat fiind faptul că 
PE susține metoda comunitară și urmărește să confere resurselor UE o valoare adăugată 
maximă;

6. consideră că CFM ar trebui să permită UE să își atingă obiectivele generale legate de 
biodiversitate și să asigure cofinanțarea pentru gestionarea rețelei Natura 2000;

7. consideră că CFM ar trebui să fie aliniat la propunerea Comisiei de a transfera finanțarea 
pentru securitatea alimentară la rubrica 3 din buget;

8. consideră că CFM ar trebui să asigure fondurile necesare pentru mediu și măsurile 
climatice, să utilizeze mai eficient instrumentele corespunzătoare, să sporească siguranța 
energetică, să construiască o economie cu o utilizare eficientă a resurselor și rezistentă la 
evoluțiile climei, să amelioreze competitivitatea Uniunii prin crearea mai multor locuri de 
muncă cu un impact redus asupra mediului, să consolideze securitatea energetică și să 
aducă beneficii pentru sănătate prin asigurarea unui aer mai curat;

Programul pentru mediu și politici climatice (LIFE) 

9. solicită insistent ca cel puțin 0,5% din bugetul Uniunii să fie alocat programului LIFE, dat 
fiind istoricul său extrem de pozitiv ca instrument de dimensiuni mici, dar bine direcționat 
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și eficient, și valoarea sa adăugată europeană importantă ca singurul instrument care 
vizează exclusiv provocările legate de schimbările climatice și de mediu; subliniază că ar 
trebui sprijinite în mod activ, cu ajutorul fondurilor corespunzătoare ale Uniunii și prin 
intermediul proiectelor integrate din cadrul programului LIFE, cheltuielile integrate 
destinate măsurilor în materie de schimbări climatice și mediu; solicită ca programului 
LIFE să i se aloce un procent de finanțare adecvat pentru a-i permite să contribuie la 
gestionarea corectă și constantă a rețelei Natura 2000, ținându-se seama de contribuțiile 
sigure de la alte fonduri ale Uniunii;

10. consideră că CFM ar trebui să se bazeze pe o abordare orizontală care să aibă drept scop 
coordonarea măsurilor de combatere a schimbărilor climatice în toate domeniile 
semnificative de activitate, inclusiv în politicile externe și, prin urmare, să aloce 30% din 
cuantumul alocat fiecăreia dintre politicile și activitățile care urmează să fie finanțate în 
acest cadru pentru combaterea schimbărilor climatice;

11. consideră că CFM ar trebui să asigure finanțarea adecvată a rețelei Natura 2000 prin 
alocări efectuate de UE și de statele membre în valoare de cel puțin 5,8 miliarde EUR pe 
an, sumă care să fie pusă la dispoziție prin intermediul diverselor fonduri ale UE (PAC, 
politica de coeziune, LIFE, FEPAM, Orizont 2020), asigurându-se o mai mare coerență și 
sinergie între aceste fonduri prin intermediul cadrelor de acțiuni prioritare la nivel 
național, în conformitate cu cadrul strategic comun;

12. consideră că CFM trebuie să garanteze cuantificarea resurselor destinate Fondului global 
pentru climă și biodiversitate;

13. consideră că CFM ar trebui să ofere sprijin pentru bunurile publice, cum ar fi conservarea 
biodiversității, stabilitatea climei, calitatea aerului, calitatea apei și a solului și să nu 
submineze obiectivele politice ale UE;

14. subliniază faptul că, în cadrul licitațiilor pentru concesiuni sau achiziții publice, trebuie 
prevăzute condiții clare privind protecția mediului;

15. consideră că CFM ar trebui să incorporeze și să cuantifice finanțarea internațională 
destinată schimbărilor climatice, prevăzută pentru țările în curs de dezvoltare, care, 
conform acordurilor din cadrul Convenției-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor 
climatice (CCONUSC), se va ridica la 100 000 de milioane USD pe an până în 2020;

16. reamintește cererea sa anterioară ca ambiția UE de a urma calea unei dezvoltări durabile, 
cu emisii reduse de carbon, să fie generalizată în toate politicile de cheltuieli; subliniază 
faptul că lipsa unei focalizări hotărâte a fondurilor asupra obiectivelor de sustenabilitate 
din cadrul politicilor Uniunii în materie de coeziune, de infrastructură, de agricultură și de 
cercetare va conduce la o creștere formală și limitată a flexibilității și va reduce 
flexibilitatea pentru generațiile viitoare; solicită, prin urmare, afectarea inteligentă a 
sumelor din cadrul tuturor fondurilor conform sugestiilor din avizele corespunzătoare ale 
Comisiei ENVI, care să asigure o proporție de cel puțin 20%1 a cheltuielilor destinate 
problemelor climatice;

                                               
1 În Comunicarea sa intitulată „Un buget pentru Europa 2020” (COM(2011)0500), partea II, Comisia a propus ca 
o proporție de 20% să fie destinată cheltuielilor pentru problemele climatice.
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17. este ferm convins că Strategia Europa 2020, însoțită de inițiativele sale emblematice care 
trebuie transpuse în acțiuni, angajamente și cadre legislative concrete, ar trebui să 
constituie referința strategică principală a următorului CFM; are convingerea că toate 
politicile interne ar trebui să contribuie la realizarea obiectivelor stabilite de Strategia 
Europa 2020; consideră, așadar, că structura CFM ar trebui să reflecte aceste priorități 
strategice: este hotărât să transforme Uniunea Europeană, printr-un angajament mai 
puternic față de sustenabilitate, într-o Europă inteligentă, favorabilă incluziunii și 
competitivă; are convingerea că investițiile în măsuri de favorizare a biodiversității și a 
ecosistemelor și în utilizarea eficientă a resurselor, precum și acțiunile complementare 
desfășurate la nivelul UE în domeniul sănătății publice vor contribui la creșterea 
economică sustenabilă și la crearea de locuri de muncă; subliniază că este necesar ca 
legislația și obiectivele UE referitoare la mediu, sănătatea publică și climă să fie integrate 
într-o măsură mai mare în politicile sectoriale (cum ar fi PAC, politica de coeziune, 
politica de protecție a consumatorilor, PCP și politica de dezvoltare);

18. subliniază nevoia de a găsi modalități sigure de a garanta faptul că obiectivele Uniunii în 
materie de sustenabilitate nu sunt subminate prin subvenționarea fie a unor activități 
dăunătoare mediului, cu emisii intensive de carbon, fie a unor infrastructuri durabile în 
timp, care blochează societățile noastre în niște modele nesustenabile; consideră că este 
indispensabil ca, în cadrul acestui efort, cheltuielilor UE să li se aplice orizontal 
instrumente de siguranță, cum ar fi condiționalități ex-ante cuprinzătoare, norme stricte de 
ecocondiționalitate, verificarea riguroasă din punct de vedere climatic și al mediului a 
programelor și proiectelor (evaluarea strategică de mediu - SEA, evaluarea impactului 
asupra mediului – EIA), precum și monitorizarea aspectelor pozitive și negative legate de 
climă și de biodiversitate; subliniază că, în caz contrar, există riscul ca investițiile 
incoerente, care reduc rentabilitatea și valoarea adăugată a cheltuirilor Uniunii, să fie 
acceptate în cunoștință de cauză;

19. are convingerea fermă că actuala criză a datoriilor nu ar trebui să conducă la investiții 
neraționale care să pericliteze nu numai capitalul financiar al Uniunii, ci și capitalul său 
natural, degradând și mai mult biodiversitatea și serviciile ecosistemice; solicită, așadar, 
să se instituie un cadru adecvat pentru a contracara criza prin investiții orientate spre 
viitor, care să se axeze pe provocările majore cum ar fi utilizarea eficientă a resurselor, 
schimbările climatice și conservarea ecosistemelor, investiții care ar aduce beneficii 
economice și sociale semnificative;

20. solicită să se depună eforturi care să garanteze eliminarea treptată din fondurile CFM a 
subvențiilor pentru activități dăunătoare mediului, în special sprijinul pentru activități cu 
emisii intensive de carbon, activități cu utilizare intensivă de resurse și de energie, 
activități care dăunează ecosistemelor și biodiversității, precum și subvențiile pentru 
carburanți;

21. subliniază că o parte semnificativă a finanțării destinate programului Orizont 2020 ar 
trebui alocată pentru promovarea cercetării în domeniile prioritare ale UE, cum ar fi 
combaterea schimbărilor climatice, energia regenerabilă, conservarea biodiversității și 
gestionarea durabilă a resurselor naturale, precum și ecoinovarea; reamintește că 
obiectivul specific al ecoinovării este promovarea unei industrii europene inovatoare și a 
unei comunități de inovare care să creeze produse, procese și servicii noi care să conducă 
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la creștere durabilă și la beneficii pentru mediu; subliniază că scopul urmărit este 
utilizarea mai eficientă a resurselor, reducerea impactului asupra mediului, prevenirea 
poluării (apei) și asigurarea unei utilizări mai eficiente, mai eficace și mai responsabile a 
resurselor naturale;

22. consideră că CFM ar trebui să sprijine agricultura durabilă, biodiversitatea și serviciile 
ecosistemice prin intermediul politicilor agricole comune (PAC), alocând jumătate din 
totalul fondurilor PAC pentru dezvoltarea rurală, pentru zonele rurale și colectivitățile 
acestora, dintre care peste jumătate pentru realizarea de beneficii pentru mediu prin 
asigurarea conservării biodiversității din zonele agricole în ansamblu, prin îmbunătățirea 
conexiunilor, prin atenuarea efectelor produse de schimbările climatice și adaptarea la 
acestea, precum și prin stimularea inovării în agricultura sustenabilă și în utilizarea 
eficientă a resurselor; salută propunerea Comisiei de reformă a PAC, care prevede 
„ecologizarea” PAC prin alocarea a 30 % din plățile aferente pilonului I unui pachet de 
bune practici de bază semnificative aplicate la nivel de exploatație agricolă, care ar trebui 
să includă rotația și diversificarea culturilor, pășunile permanente, o „zonă de interes 
ecologic” și sprijinirea bunelor practici în domeniul agronomiei;

23. crede cu tărie că politica comună în domeniul pescuitului (PCP) trebuie să promoveze 
sustenabilitatea mediului pe termen lung, care reprezintă o condiție necesară pentru 
stabilitatea economică și socială și contribuie la disponibilitatea rezervelor de hrană; prin 
urmare, solicită ca prin CFM să se sprijine o tranziție la practici de pescuit eficiente și 
sustenabile care să garanteze, de exemplu, că până în 2015 se va realiza producția maximă 
durabilă și că se va renunța la aruncarea capturilor înapoi în mare;

24. consideră că ar trebui să se păstreze fondurile destinate securității alimentare, având în 
vedere nevoia de a asigura eficiența acțiunii Uniunii în cazul izbucnirii unor epidemii de 
boli animale sau ale plantelor; subliniază că Uniunea se confruntă periodic cu amenințări 
sanitare neprevăzute, motiv pentru care propunerea Comisiei de a reduce suma alocată 
acestei linii de la rubrica 3 din bugetul Uniunii nu poate fi justificată;

Politica de coeziune

25. consideră că CFM ar trebui să asigure resurse din Fondul de coeziune pentru proiecte din 
domeniul mediului, mai ales pentru cele referitoare la biodiversitate, eficiența utilizării 
resurselor, mediul urban și poluarea atmosferică;

26. consideră că, în cadrul CFM, ar trebui să se aloce resurse de la Fondul european de 
dezvoltare regională pentru eficiența energetică, energia regenerabilă, inovare și sprijin 
acordat IMM-urilor;

27. consideră că, în cadrul CFM, ar trebui să se aloce resurse de la Fondul european de 
dezvoltare regională pentru eficiența energetică, energia regenerabilă, eficiența în 
domeniul mediului și al utilizării resurselor, ecoinovare și sprijin acordat IMM-urilor;

28. consideră că CFM ar trebui să îmbunătățească evaluările de mediu ale cheltuielilor din 
cadrul politicii de coeziune prin intermediul condiționalităților ex-ante, care vor contribui 
la prevenirea cheltuielilor pentru acțiuni care dăunează mediului și vor spori calitatea 
programelor operaționale;
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Mecanismul Conectarea Europei

29. consideră că, având în vedere ciclul de viață îndelungat al marilor proiecte de 
infrastructură care urmează să fie sprijinite prin Mecanismul Conectarea Europei (MCE) 
și prin instrumente financiare, cum ar fi obligațiunile pentru proiecte, este prioritar să se 
asigure că fondurile, instrumentele și proiectele vor aduce o contribuție măsurabilă, până 
în 2050, la atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020 și a obiectivelor „20-20-20” în 
materie de energie și de schimbări climatice, precum și la Foaia de parcurs pentru trecerea 
la o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon; consideră că proiectele de 
infrastructură sprijinite prin MCE și prin obligațiunile pentru proiecte în domeniile 
energiei, transportului și comunicațiilor ar trebui să aibă un impact pozitiv măsurabil 
asupra mediului, climei și a securității energiei cu emisii reduse de carbon; consideră că, 
în cadrul analizei, evaluării și raportării cu privire la proiecte, ar trebui să se ceară 
realizarea unei contribuții demonstrabile la atingerea obiectivelor UE în materie de 
schimbări climatice și de politică energetică și respectarea tuturor politicilor de mediu 
corespunzătoare (SEA, EIA);

Programul „Sănătate pentru creștere economică”

30. consideră că, în cadrul CFM, ar trebui să se acorde o importanță deosebită, având în 
vedere criza din Europa, sectorului sănătății (unul dintre cele mai importante din UE, 
însumând 10% din PIB-ul UE, asigurând 10% din locurile de muncă din UE și având un 
procent peste medie de lucrători cu studii superioare); subliniază importanța programului 
„Sănătate pentru creștere economică” 2014-2020 și faptul că, până în 2020, în sectorul  
sănătății din UE se va înregistra un deficit de un milion de lucrători, urmând ca programul 
să ofere stimulente pe piața muncii în acest sens;

31. subliniază că este necesar să se țină seama de interesele unei economii stabile pe termen 
lung, deoarece investițiile în îngrijirea sănătății și în calitatea sănătății cetățenilor vârstnici 
din UE realizate pe termen scurt vor reduce costurile cu serviciile medicale și de îngrijire 
pe termen lung;

Mecanismul de protecție civilă al Uniunii

32. consideră că CFM ar trebui să evidențieze numărul în creștere și gravitatea catastrofelor 
naturale și antropice și faptul că schimbările climatice pot declanșa catastrofe mult mai 
grave; consideră că Mecanismul de protecție civilă al Uniunii ar trebui să își concentreze 
acțiunile în interiorul UE, asigurând resurse bugetare adecvate;

33. salută propunerea Comisiei privind reînnoirea instrumentului financiar de protecție civilă 
(IPC) pentru a sprijini financiar activitățile care vizează diferitele aspecte ale ciclului de 
gestionare a catastrofelor, mai exact un răspuns mai coerent și mai bine integrat în situații 
de urgență, o mai bună pregătire în caz de catastrofe și acțiuni inovatoare pentru reducerea 
riscului producerii de catastrofe; subliniază că IPC ar trebui folosit și pentru crearea 
Capacității europene de răspuns în situații de urgență, bazată pe participarea mijloacelor 
de protecție civilă ale tuturor statelor membre, în vederea asigurării unui raport costuri-
beneficii îmbunătățit prin coordonarea disponibilității mijloacelor de protecție civilă;

34. consideră că CFM ar trebui să sprijine reînnoirea IPC pentru a permite acordarea de 
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sprijin financiar pentru activități ce țin de diferite aspecte ale ciclului de gestionare a 
catastrofelor; consideră că cuantumul alocat acestui instrument va trebui gestionat în mod 
flexibil pentru a lăsa loc pentru majorări atunci când circumstanțele impun acest lucru;

35. consideră că înființarea Capacității europene de răspuns în situații de urgență se va baza în 
principal pe capacitățile existente ale statelor membre, evitându-se astfel costuri 
suplimentare; subliniază că, la nivelul UE, crearea Centrului european de răspuns în 
situații de urgență, cu atribuții consolidate de planificare și coordonare, va însemna un 
câștig pentru întreaga UE prin generarea unor economii la nivelul statelor membre care ar 
trebui să compenseze costurile suportate de bugetul UE, deși, bineînțeles, beneficiile unui 
răspuns rapid și eficace, în ceea ce privește numărul de vieți salvate, nu pot fi măsurate în 
termeni pur financiari;

36. reamintește că obiectivele generale ale cooperării la nivelul UE în domeniul protecției 
civile sunt de a asigura o mai bună protecție a persoanelor, a mediului, a bunurilor și a 
patrimoniului cultural în eventualitatea producerii unor catastrofe majore naturale, 
tehnologice și provocate de om, cooperarea la nivelul UE în materie de protecție civilă 
având următoarele scopuri:

a) facilitarea unui răspuns rapid și eficace în caz de catastrofe; 

b) asigurarea unui grad de pregătire suficient al actorilor responsabili de asigurarea 
protecției civile în caz de urgențe și 

c) elaborarea de măsuri pentru prevenirea catastrofelor;

Implementare și monitorizare

37. insistă că este important să existe un plafon suficient la creditele de angajament de la 
rubrica 5 pentru a garanta că instituțiile și agențiile își pot realiza și îndeplini sarcinile în 
cel mai eficient mod; subliniază faptul că, pentru punerea în aplicare și monitorizarea cu 
succes a programelor și politicilor multianuale, în beneficiul cetățenilor Uniunii și al 
statelor membre, este nevoie de un personal cu o înaltă calificare, multilingv și 
independent, cu o proveniență geografică cât mai diversă și pe deplin angajat față de 
valorile proiectului european;

38. consideră că următorul CFM ar trebui să permită rezervarea de credite pentru proiecte de 
anvergură, cum ar fi programul Monitorizare globală pentru mediu și securitate (GMES); 
consideră că bugetul UE ar trebui să aducă o contribuție pe termen lung la acest program, 
pentru a-i asigura planificarea, continuitatea și stabilitatea organizării; consideră că, în 
cazul în care pentru aceste program de amploare vor fi necesare resurse financiare 
suplimentare, acestea nu ar trebui obținute în detrimentul unor proiecte reușite mai mici 
care sunt finanțate de la bugetul UE;

39. ia act de sumele indicative propuse de Comisie pentru fiecare agenție descentralizată din 
domeniul de activitate al Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară; 
nu are convingerea că respectivele cifre corespund nevoilor agențiilor pentru ca acestea să 
își poată îndeplini sarcinile care le revin, deoarece aceste cifre reprezintă o înghețare a 
bugetelor agențiilor; solicită să se asigure credite suficiente pentru agențiile care lucrează 
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în domeniul mediului, sănătății publice și siguranței alimentare.
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