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SUGESTII

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară invită Comisia pentru bugete 
să prevadă în raportul său că cadrul financiar multianual (CFM) 2014-2020 ar trebui:

Programul pentru mediu și politici climatice (LIFE) 

1. să asigure fondurile necesare pentru mediu și politici climatice, utilizând mai eficient 
instrumentele adecvate, consolidând siguranța energetică, construind o economie cu un 
consum eficient de resurse și independentă de evoluțiile climatului și ameliorând 
competitivitatea Uniunii prin crearea de locuri de muncă fără impact asupra mediului;

2. să asigure condiții pentru investiții în domeniul mediului și al politicilor climatice, 
recurgând deopotrivă la raționalizare și la instrumentul dedicat (LIFE), sugerând alocarea 
a 20% din fondurile CFM pentru politicile climatice;

3. să aloce resurse la Fondul global pentru climă și biodiversitate;

4. să aloce resurse de la Fondul european de dezvoltare regională pentru eficiența energetică, 
energia regenerabilă, inovare și sprijin acordat IMM-urilor;

5. să asigure resurse din Fondul de coeziune pentru proiectele în domeniul mediului, mai 
ales mediul urban și poluarea atmosferică, fără condiționalități macroeconomice;

Programul „Sănătate pentru creștere economică”

6. să acorde o deosebită importanță, în contextul crizei din Europa, sectorului sănătății (unul 
dintre cele mai importante din UE, însumând 10% din PIB-ul UE și asigurând 10% din 
locurile de muncă din UE și cu un procent peste medie de lucrători cu studii superioare); 
să sublinieze importanța programului „Sănătate pentru creștere economică” 2014-2020 și 
a faptului că, până în 2020, se va înregistra un deficit de un milion de lucrători în 
domeniul  sănătății din UE, urmând ca programul să asigure stimulente pe piața muncii în 
acest sens;

Mecanismul de protecție civilă al Uniunii

7. să evidențieze numărul în creștere și gravitatea dezastrelor naturale și antropice și faptul 
că schimbările climatice pot declanșa și alte dezastre, mult mai grave; să concentreze 
acțiunile Mecanismului de protecție civilă al Uniunii în interiorul acesteia, asigurând 
resurse bugetare adecvate;

8. să asigure 70% din buget pentru acțiunile din cadrul rubricii 3 și 30% pentru acțiunile din 
afara rubricii 4.


