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SUGESTII

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei speciale 
privind provocările politice și resursele bugetare pentru o Uniune Europeană durabilă după 
2013, comisie competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție 
ce urmează a fi adoptată:

1. insistă asupra faptului că o economie viitoare durabilă nu este numai un obiectiv 
moral, ci și o necesitate economică; consideră că UE ar trebui să orienteze această 
transformare pentru menținerea competitivității industriei europene și pentru 
asigurarea unui mediu de viață curat și sănătos;

2. insistă asupra necesității consolidării includerii în politici sectoriale (printre care PAC 
- politica agricolă comună, politica de coeziune și politica comună în domeniul 
pescuitului - PCP) a legislației și obiectivelor UE referitoare la mediul înconjurător; 
sugerează, prin urmare, integrarea fondurilor UE pentru asigurarea respectării 
legislației UE în domeniul mediului înconjurător și a obiectivelor politicii de mediu; 
subliniază importanța programelor de cercetare și inovare viitoare pentru îndeplinirea 
obiectivelor UE de creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii;

3. este preocupat de implicațiile financiare și politice ale subvențiilor dăunătoare 
mediului; consideră că fondurile europene nu ar trebui să aibă impact negativ asupra 
mediului, schimbărilor climatice, ecosistemelor și biodiversității din interiorul și din 
exteriorul UE;

4. reamintește importanța atingerii obiectivelor UE referitoare la climă și biodiversitate și 
îndeamnă UE să se asigure că aceste obiective se reflectă în toate celelalte politici; 
solicită UE să asigure fonduri suficiente, pe o bază structurală, pentru atingerea 
acestor obiective și să ajute la consolidarea capacității țărilor în curs de dezvoltare de a 
include aspectele de mediu, de atenuare a schimbărilor climatice și de adaptare la 
acestea în sectoare și planuri de dezvoltare economică;  

5. insistă asupra necesității de a asigura dispozițiile financiare pe termen lung în 
următorul cadru financiar multianual pentru prioritățile legate de sănătatea publică și 
mai ales pentru orice acțiuni strategice de urmărire a Programului european actual de 
sănătate publică;

6. solicită ca următorul CFM să prevadă finanțarea adecvată, pentru instruire, cercetare și 
activitatea Agenției pentru a continua strategia integrată a UE în ceea ce privește 
siguranța alimentară și, prin urmare, pentru a asigura pe termen lung, un nivel ridicat 
al siguranței alimentare și al sănătății și bunăstării animalelor din spațiul UE.


