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WSKAZÓWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
Żywności zwraca się do Komisji Budżetowej, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o 
uwzględnienie w swoim sprawozdaniu następujących wskazówek:

1. podkreśla rolę Unii i jej znaczenie w zakresie zachowania, ochrony i poprawy jakości 
środowiska naturalnego oraz przeciwdziałania zmianom klimatu, degradacji 
ekosystemów i utracie różnorodności biologicznej; zwraca uwagę, że Unia musi 
wypełnić zobowiązanie dotyczące odgrywania roli lidera we wdrażaniu oenzetowskich 
celów zrównoważonego rozwoju, które stanowią ogólnoświatowy plan działania na 
rzecz bardziej zrównoważonych, sprawiedliwych i zamożnych społeczeństw na 
planecie; przypomina o zobowiązaniach Unii w ramach porozumienia paryskiego oraz o 
pilnej potrzebie przejścia do niskoemisyjnej, zrównoważonej gospodarki o obiegu 
zamkniętym;

2. uważa, że negocjacje w sprawie zasobów własnych i wieloletnich ram finansowych 
(WRF) na lata 2021–2027, także w kontekście brexitu, zapewniają możliwość 
zwiększenia stabilności i przejrzystości wydatków w budżecie Unii, aby zapewnić 
większą autonomię Unii, a ostatecznie lepiej wykorzystywać potencjał budżetu Unii w 
zakresie transformacji; domaga się fundamentalnej reformy systemu zasobów własnych, 
wycofania wszystkich rabatów oraz wprowadzenia nowych źródeł finansowania, które 
są w pełni zgodne z polityką Unii między innymi w obszarze środowiska, zdrowia i 
klimatu;

3. podkreśla, że program LIFE jest głównym programem wspierającym wdrażanie 
unijnych przepisów dotyczących działań w dziedzinie środowiska i klimatu; zauważa, 
że znaczna część proponowanego zwiększenia budżetu programu LIFE na lata 2021–
2027 jest ukierunkowana na realizację nowego podprogramu „Przejście na czystą 
energię”; popiera ustanowienie kompleksowego programu przejścia na czystą energię, 
ale uważa, że nie powinno to mieć negatywnego wpływu na finansowanie ochrony 
przyrody i różnorodności biologicznej, na środki na gospodarkę o obiegu zamkniętym, 
przystosowanie do zmiany klimatu i łagodzenie jego skutków; ponawia swój apel o co 
najmniej dwukrotne zwiększenie środków finansowych na program LIFE do 6,442 mld 
euro w cenach stałych (2018 r.), a także wzywa do utworzenia specjalnych puli środków 
przeznaczonych na różnorodność biologiczną i zarządzanie siecią Natura 2000;

4. z zadowoleniem przyjmuje proponowane zwiększenie budżetu na program „Horyzont 
Europa”, w szczególności specjalne pule środków na badania i innowacje w dziedzinie 
zdrowia (6,83 mld EUR), zmiany klimatu, energii i mobilności (13,31 mld EUR) oraz 
żywności i zasobów naturalnych (8,87 mld EUR); przypomina jednak o swoim apelu 
dotyczącym zwiększonego finansowania 9. programu ramowego z budżetem 
wynoszącym co najmniej 116,895 mld EUR, przy zachowaniu udziału klastra „Zmiana 
klimatu, energia i mobilność” (15,94 %) i klastra „Żywność i zasoby naturalne” (10,63 
%), oraz zwiększając udział klastra „Zdrowie” do co najmniej 9,7 %, tak jak w 8. 
programie ramowym; domaga się przydzielenia istotnego finansowania na podstawowe 
badania naukowe w tych dziedzinach;

5. z zadowoleniem przyjmuje znaczne zwiększenie budżetu instrumentu „Łącząc Europę” 
– Energia do 7,675 mld EUR w cenach stałych (2018 r.) na lata 2021–2027; 
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6. wyraża poważne zaniepokojenie proponowanym zmniejszeniem środków na program w 
dziedzinie zdrowia; ponawia swój apel, by w kolejnych wieloletnich ramach 
finansowych na lata 2021–2027 przywrócić program w dziedzinie zdrowia jako solidny, 
odrębny program o zwiększonym finansowaniu, aby wdrożyć cele zrównoważonego 
rozwoju dotyczące zdrowia publicznego, systemów opieki zdrowotnej oraz problemów 
zdrowotnych związanych ze środowiskiem, a także zapewnić ambitną politykę 
zdrowotną z naciskiem na wyzwania transgraniczne, m.in. w szczególności dzięki 
zwiększeniu wspólnych wysiłków Unii w walce z rakiem, zwalczaniu oporności na 
środki przeciwdrobnoustrojowe oraz zapewnieniu łatwiejszego dostępu do 
transgranicznej opieki zdrowotnej;

7. ubolewa, że istnieje ryzyko nieosiągnięcia obecnego celu w zakresie wydatków 
związanych z klimatem i odnotowuje w tym kontekście proponowane zwiększenie tego 
celu do co najmniej 25 % budżetu Unii na lata 2021–2027; wzywa jednak do 
wyznaczenia ambitniejszego celu w zakresie wydatków związanych z klimatem w 
wysokości 30 % budżetu Unii na lata 2021–2027, aby osiągnąć i wdrożyć cele 
porozumienia paryskiego, a także odzwierciedlić zwiększone znaczenie i pilność 
działań w dziedzinie klimatu oraz potrzebę dalszych działań na rzecz dyplomacji 
klimatycznej, i domaga się opracowania rzetelnej i przejrzystej metody monitorowania; 
wzywa ponadto do przyjęcia środków gwarantujących, że struktura i wykonanie 
budżetu Unii nie będzie sprzeczne z osiąganiem celów Unii w zakresie klimatu i 
energii;

8. nalega, by WRF na lata 2021–2027 wykluczały wszelkie wsparcie bezpośrednie lub 
pośrednie na rzecz paliw kopalnych;

9. wyraża zaniepokojenie proponowanym zmniejszeniem o 5 % środków finansowych dla 
agencji zdecentralizowanych wchodzących w zakres kompetencji Komisji Ochrony 
Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
(Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA), Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i 
Kontroli Chorób (ECDC), Europejska Agencja Środowiska (EEA), Europejski Urząd 
ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) oraz Europejska Agencja Leków (EMA)); 
wzywa do przydzielenia w stosownych przypadkach zdecentralizowanym agencjom 
większych zasobów finansowych i ludzkich, przynajmniej na poziomie z lat 2014–2020 
w ujęciu realnym i w oparciu o ich indywidualne potrzeby, zwłaszcza w przypadku 
przydzielenia im nowych zadań, jak w przypadku ECHA i EEA; podkreśla znaczenie 
zapewnienia wystarczającego finansowania tym agencjom w celu wzmocnienia 
przepisów opartych na podstawach naukowych i poprawy zaufania publicznego do 
kształtowania polityki przez Unię;

10. przypomina, że misją EEA jest pomoc na rzecz Unii i państw członkowskich w 
podejmowaniu świadomych decyzji na temat ochrony i poprawy stanu środowiska, 
włączania kwestii środowiskowych do polityki gospodarczej oraz przechodzenia w 
kierunku zrównoważonego rozwoju; podkreśla, że Komisja przydzieliła EEA 
dodatkowe zadania, między innymi monitorowania nowego ustawodawstwa i rozwoju 
polityki w obszarze gospodarki niskoemisyjnej, programu gospodarki o obiegu 
zamkniętym i wdrażania celów zrównoważonego rozwoju oraz podkreśla, że powinno 
to być odpowiednio odzwierciedlone w puli środków finansowych agencji, która 
powinna co najmniej zostać skategoryzowana jako stabilna w ujęciu realnym w 
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budżecie na lata 2021–2027;

11. z zadowoleniem przyjmuje wniosek w sprawie zasobów własnych opartych na 
nierecyklingowanych plastikowych odpadach opakowaniowych; podkreśla, że jego 
zamierzony efekt musi nadawać priorytet zapobieganiu wytwarzaniu odpadów zgodnie 
z hierarchią postępowania z odpadami, i wzywa Komisję do priorytetowego zbadania 
możliwości ukierunkowania dochodów na realizację celów w zakresie recyklingu 
odpadów opakowaniowych; wzywa do wprowadzenia skutecznych mechanizmów 
rejestracji i kontroli oraz wyjaśnienia metody obliczania;

12. wzywa do uznania znacznej części rosnących dochodów z aukcji w ramach systemu 
handlu uprawnieniami do emisji (ETS), począwszy od fazy 4 (2021 r.), za zasoby 
własne Unii i stopniowego ukierunkowania ich na unijne projekty dotyczące 
transgranicznej infrastruktury energetycznej, które są zgodne z unijnymi celami w 
dziedzinie klimatu i energii, odnawialne źródła energii i magazynowanie energii, a 
także inwestycje w przełomowe innowacje niskoemisyjne w przemyśle; uważa, że 
powinno to być działanie stopniowe, aby uniknąć presji na budżety krajowe 
przeznaczone na politykę klimatyczną i energetyczną (ponieważ 50% dochodów 
przeznacza się na ten cel w dyrektywie w sprawie ETS (dyrektywa 2003/87/WE));

13. jednocześnie apeluje o zbadanie ewentualnego mechanizmu podatku korygującego od 
emisji dwutlenku węgla, pobieranego na granicach, jako nowego rodzaju zasobów 
własnych w budżecie UE, co doprowadziłoby również do zagwarantowania równych 
warunków działania w handlu międzynarodowym i zmniejszenia delokalizacji 
produkcji przy jednoczesnym wliczeniu kosztów związanych ze zmianą klimatu w ceny 
importowanych towarów;

14. uważa, że z uwagi na brak zharmonizowanych międzynarodowych środków 
opodatkowania paliwa lotniczego należy zbadać na szczeblu Unii opłatę, której 
podstawą byłoby natężenie emisji związanych z lotami, aby zapewnić dalsze zachęty do 
badań, rozwoju i inwestycji w zakresie wydajniejszych, niskoemisyjnych samolotów i 
paliw oraz aby ograniczyć rosnące emisje lotnicze, przy jednoczesnym zapewnieniu 
równych warunków prowadzenia działalności w sektorze transportu;

15. zachęca do podejmowania na bieżąco wysiłków zmierzających do ustanowienia 
podatku od transakcji finansowych i uważa, że część wspólnego podatku od transakcji 
finansowych należy wykorzystać jako przyszłe zasoby własne;

16. domaga się przekazania 25 % budżetu programu wspierania reform strukturalnych do 
funduszy strukturalnych na potrzeby dodatkowego wsparcia w regionach zależnych od 
węgla, dotkniętych transformacją ze względu na konieczne przejście strukturalne do 
gospodarki niskoemisyjnej; uważa, że regiony te powinny mieć dostęp do tego 
dodatkowego wsparcia, aby pomóc im w osiągnięciu celów Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności w zakresie CO2, w celu ułatwienia 
sprawiedliwej transformacji; zauważa, że celem jest wsparcie takich regionów, w 
szczególności tych, które nie kwalifikują się już do wsparcia w ramach funduszu 
modernizacyjnego na podstawie dyrektywy 2003/87/WE, poprzez promowanie 
przenoszenia, zmiany i podnoszenia kwalifikacji pracowników, kształcenia, inicjatyw w 
zakresie poszukiwania pracy, aktywnej polityki rynku pracy, a także tworzenie nowych 
miejsc pracy, na przykład w ramach przedsiębiorstw typu start-up, w ścisłym dialogu i 
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koordynacji z partnerami społecznymi;

17. podkreśla, że wydatki i dochody w następnych WRF powinny być traktowane jako 
jeden pakiet i że nie uda się dojść do porozumienia z Parlamentem w sprawie WRF bez 
porozumienia w sprawie zasobów własnych.
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