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JAVASLATOK

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felkéri a 
Költségvetési Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló 
indítványába foglalja bele az alábbi módosításokat:

1. hangsúlyozza, hogy a 2020. évi költségvetési tervezet összes kötelezettségvállalási 
előirányzatának 21,0%-a az éghajlathoz kapcsolódik; sajnálja, hogy az uniós 
költségvetési előirányzatok csak 19,7%-ot terveznek be a jelenlegi többéves pénzügyi 
keret időszakára, míg a 2014 előtt elfogadott célkitűzés a 2014–2020 közötti időszakban 
„legalább 20%”-ra vonatkozott; kiemeli, hogy a Bizottság szerint a 20%-os cél elérése 
érdekében a 2020-as költségvetésben további 3,5 milliárd EUR összegű 
éghajlatváltozással kapcsolatos kiadásra lesz szükség; hangsúlyozza, hogy mindent meg 
kell tenni annak biztosítása érdekében, hogy az átfogó uniós költségvetési célt 2020 
végéig elérjük; megismétli arra irányuló felhívását, hogy a következő többéves 
pénzügyi keret időszakában legyen ambiciózusabb, érje el a 40%-ot az éghajlati 
szempontok érvényesítése, rámutatva arra, hogy 2018. novemberi állásfoglalásában a 
Parlament 30%-ot sürgetett, javuljon az éghajlat-politikai fellépések nyomon követési 
módszere és vizsgálata, továbbá hogy azok álljanak összhangban a Párizsi 
Megállapodással és az uniós éghajlat-politikai célokkal; kitart amellett, hogy a 
következő többéves pénzügyi keretnek szilárd módszertanon kell alapulnia, amelyet a 
nemzetközileg megállapított módszertanoknak megfelelően kell kialakítani az éghajlat-
politikai fellépések finanszírozásának nyomon követése és az éghajlatváltozással 
kapcsolatos fellépések túlbecslése kockázatának elkerülése érdekében; úgy véli, hogy a 
következő többéves pénzügyi keret környezetbarát tervezése kulcsfontosságú éghajlat-
politikai célkitűzéseink eléréséhez;

2. aggodalommal állapítja meg, hogy a fajok kipusztulásának soha nem látott mértéke és 
gyorsuló üteme ellenére az összes kötelezettségvállalásnak újra csupán 8,3%-a 
kapcsolódik a biológiai sokféleség csökkenésének visszafordításához, amely 2015 óta a 
legalacsonyabb arány; szorgalmazza nyomon követhető források elkülönítését és ezek 
megfelelő mértékű növelését a biológiai sokféleség hosszú távú és koherens 
védelmének biztosítása érdekében az egész Unióban; kitart amellett, hogy a következő 
többéves pénzügyi keretnek szilárd módszertanon kell alapulnia, amelyet a 
nemzetközileg megállapított módszertanoknak megfelelően kell kialakítani, a biológiai 
sokféleség nyomon követése és a biológiai sokféleséggel kapcsolatos fellépések 
túlbecslése kockázatának elkerülése érdekében;

3. úgy véli, hogy különösen a többéves pénzügyi keret utolsó évében az 
éghajlatváltozással kapcsolatos programok és a biológiai sokféleség védelme terén 
ambiciózus költségvetésre van szükség ahhoz, hogy létrejöjjön az összeköttetés 
küszöbön álló többéves pénzügyi keret felé, amely a feltételezések szerint lassan fog 
beindulni, amíg valamennyi új program teljes mértékben működőképessé nem válik;

4. felszólítja az Uniót, hogy biztosítson elegendő finanszírozást a jövőbeli európai zöld 
megállapodás teljes körű és hatékony végrehajtásához;

5. hangsúlyozza továbbá, hogy a Bizottság megválasztott elnöke által elindított, a 
következő Európai Bizottságnak szóló politikai iránymutatás értelmében a 
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kibocsátáscsökkentés felgyorsítása rendkívül sürgős feladat, 

6. a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó menetrenddel és az Unió és tagállamai által az 
ENSZ Közgyűlésén belül tett kötelezettségvállalásokkal összhangban hangsúlyozza, 
hogy a 2020. évi költségvetésben elegendő forrást kell biztosítani a fenntartható 
fejlesztési célok eléréséhez;

7. megállapítja, hogy a LIFE kötelezettségvállalási előirányzatai 21,5 millió EUR-val 
nőttek (+3,9%); meggyőződése, hogy a LIFE program 2020-as költségvetése nem 
elegendő (529,6 millió EUR); jelentős növelésére szólít fel 2020-ra a felkészülés 
érdekében, továbbá hogy összhang legyen a LIFE program 2020 utáni többéves 
pénzügyi keret során történő megkétszerezésére vonatkozó parlamenti elvárásokkal; 
mélységesen sajnálja, hogy a LIFE a 2020. évi költségvetési tervezetnek csupán 0,3%-át 
teszi ki;

8. üdvözli, hogy az új rescEU program 156,2 millió EUR-t kap a földrengések, a 
kontrollálatlan vegetációtűz, az erdőtüzek és egyéb természeti katasztrófák hatékonyabb 
kezelésének támogatása érdekében; hangsúlyozza, hogy olyan eszközökre van szükség, 
mint a polgári védelmi mechanizmus és a Szolidaritási Alap, amelyek fedezik a 
környezeti katasztrófákat és felbecsülik a környezeti károk;

9. nyugtázza az egészségre vonatkozóan javasolt kötelezettségvállalások (69,7 millió 
EUR, +2,0%) és kifizetések (64,2 millió EUR, +4,7%) összegét; sajnálja, hogy ez 
csupán a 2020. évi költségvetési tervezet 0,04%-a és a 3. fejezet 1,9%-a (a 
kötelezettségvállalási előirányzatok tekintetében);

10. rámutat arra, hogy a költségvetésben elegendő forrást kell elkülöníteni a rák elleni 
küzdelmet célzó jövőbeli európai terv kidolgozására és végrehajtására; hangsúlyozza, 
hogy ez a terv elengedhetetlen a megelőzés, a kutatás, az innovációhoz és a 
visszailleszkedéshez való hozzáférés előmozdításához és javításához;

11. nyugtázza az élelmiszerekre és takarmányokra vonatkozóan javasolt 
kötelezettségvállalások (280,0 millió EUR, -3,3%) és kifizetések (244,7 millió EUR, 
2,3%) összegét; sajnálja, hogy ez csupán a 2020. évi költségvetési tervezet 0,17%-a és a 
3. fejezet 7,5%-a (a kötelezettségvállalási előirányzatok tekintetében);

12. nyugtázza az uniós szolidaritást megtestesítő uniós polgári védelmi mechanizmusra 
vonatkozóan javasolt kötelezettségvállalások (156,2 millió EUR, +4,4%) és kifizetések 
(77,0 millió EUR, -5,7%) összegét;

13. megjegyzi, hogy a 2020. évi költségvetési tervezetben szereplő állandó és ideiglenes 
álláshelyek száma változatlan a 2019. évi költségvetéshez képest az Európai 
Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) és az Európai 
Gyógyszerügynökség (EMA) esetében, miközben az Európai Élelmiszerbiztonsági 
Hatóság (EFSA) (az élelmiszer-előírások változása nyomán +34), az Európai 
Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) (+1) és az Európai Vegyianyag-ügynökség 
(ECHA) (+2) álláshelyeinek száma nőtt; kiemeli, hogy adott esetben több pénzügyi és 
emberi erőforrást kell biztosítani ezen ügynökségek számára megbízatásuk teljesítése és 
feladataik ellátása, valamint az Unión belül egy tudományos alapú megközelítés 
előmozdítása érdekében; hangsúlyozza, hogy az ügynökségek közötti jobb koordináció 
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optimalizálná a munkájukat, valamint a közpénzek felhasználását;

14. felhívja a Bizottságot a kísérleti projektek és előkészítő intézkedések gyors 
végrehajtására;

15. rámutat arra, hogy a kísérleti projekteket és az előkészítő intézkedéseket össze kell 
hangolni az éghajlat-politikai célokkal, és a bennük rejlő lehetőségek maradéktalan 
kihasználása és a jövőbeli intézkedések elfogadásának megalapozása érdekében jelentős 
finanszírozást kell biztosítani számukra teljes életciklusuk alatt.
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