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SUGGESTIES

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de bevoegde 
Begrotingscommissie onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. wijst erop dat 21,0 % van de totale vastleggingskredieten in de ontwerpbegroting voor 
2020 klimaatgerelateerd is; betreurt dat de Uniebegrotingstrend voor het huidige 
meerjarig financieel kader (MFK) slechts 19,7 % zou opleveren, terwijl het vóór 2014 
overeengekomen doel “ten minste 20 %” voor de periode 2014-2020 was; benadrukt 
dat, volgens de Commissie, in de begroting voor 2020 een aanvullend bedrag van 
3,5 miljard EUR voor klimaatgerelateerde uitgaven nodig is om het doel van 20 % te 
halen; benadrukt dat alle nodige inspanningen moeten worden geleverd om ervoor te 
zorgen dat de algehele Uniebegrotingsdoelstelling vóór het einde van 2020 gehaald 
wordt; herhaalt zijn pleidooi voor meer ambitie bij de integratie van de klimaatdimensie 
en een doelstelling van ten minste 40 % (het Parlement drong in zijn resolutie van 
november 2018 aan op 30 %), voor een verbeterde methodologie voor het opvolgen van 
klimaatmaatregelen en een verbeterde klimaattoets in het volgende MFK, en voor de 
afstemming daarvan op de Klimaatovereenkomst van Parijs en de 
klimaatactiedoelstellingen van de Unie; staat erop dat het volgende MFK stoelt op een 
robuuste, bij internationaal overeengekomen normen aansluitende methodologie, om de 
financiering van klimaatmaatregelen te traceren en te voorkomen dat het effect van 
klimaatmaatregelen te hoog wordt ingeschat; is van oordeel dat groene budgettering van 
het volgende MFK essentieel is voor het halen van onze klimaatdoelstellingen;

2. merkt bezorgd op dat opnieuw slechts 8,3 % van de totale vastleggingskredieten erop 
gericht is de achteruitgang van de biodiversiteit te keren, hetgeen het laagste percentage 
is sinds 2015, ondanks het niet eerder geziene en steeds snellere tempo waarin soorten 
uitsterven; dringt aan op toewijzing van voldoende en traceerbare extra middelen zodat 
de biodiversiteit in de gehele Unie op de lange termijn in stand kan worden gehouden; 
acht het van zeer groot belang dat het volgende MFK stoelt op een robuuste, bij 
internationaal overeengekomen normen aansluitende methodologie, om de biodiversiteit 
te monitoren en te voorkomen dat het effect van biodiversiteitsmaatregelen te hoog 
wordt ingeschat;

3. is van oordeel dat met name in het laatste jaar van het MFK behoefte is aan een 
ambitieuze begroting voor klimaatgerelateerde programma’s en de bescherming van de 
biodiversiteit, teneinde een brug te slaan naar het volgende MFK, dat naar verwachting 
langzaam uit de startblokken zal komen totdat alle nieuwe programma’s volledig 
operationeel zijn;

4. roept de Unie op voldoende financiering ter beschikking te stellen voor de volledige en 
doeltreffende tenuitvoerlegging van het toekomstige Europese Groene Akkoord;

5. benadrukt dat het daarnaast absoluut noodzakelijk is om de emissiereducties te 
versnellen, in het kader van de beleidsrichtsnoeren voor de volgende Commissie, zoals 
gepresenteerd door haar nieuwe voorzitter;

6. onderstreept de noodzaak, overeenkomstig Agenda 2030 en de toezeggingen die de 
Unie en haar lidstaten in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties hebben 
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verkregen, voldoende middelen in de begroting voor 2020 te waarborgen voor het 
verwezenlijken van de duurzameontwikkelingsdoelstellingen;

7. stelt vast dat de vastleggingskredieten voor het LIFE-programma met 21,5 miljoen EUR 
(+ 3,9 %) zijn verhoogd; is ervan overtuigd dat het budget voor het LIFE-programma 
voor 2020 (529,6 miljoen EUR) niet volstaat; dringt aan op een flinke verhoging voor 
2020 om voorbereid te zijn op de wens van het Parlement om het LIFE-programma in 
de MFK-periode ná 2020 te verdubbelen; betreurt ten zeerste dat het LIFE-programma 
slechts 0,3 % van de ontwerpbegroting voor 2020 vertegenwoordigt;

8. juicht toe dat het nieuwe programma rescEU 156,2 miljoen EUR krijgt voor een betere 
aanpak van aardbevingen, natuurbranden, bosbranden en andere natuurrampen; 
benadrukt het belang van instrumenten zoals het Uniemechanisme voor civiele 
bescherming en het Solidariteitsfonds voor het reageren op milieurampen en het in kaart 
brengen van de schade aan het milieu;

9. neemt kennis van de voorgestelde 69,7 miljoen EUR aan vastleggingskredieten 
(+ 2,0 %) en de voorgestelde 64,2 miljoen EUR aan betalingskredieten (+ 4,7 %) voor 
volksgezondheid; betreurt dat dit slechts 0,04 % van de ontwerpbegroting voor 2020 en 
1,9 % van rubriek 3 vertegenwoordigt (aan vastleggingskredieten);

10. benadrukt dat in de begroting voldoende middelen moeten worden uitgetrokken voor de 
ontwikkeling en tenuitvoerlegging van het toekomstige Europees plan ter bestrijding 
van kanker; benadrukt dat dit plan cruciaal is voor het bevorderen en verbeteren van 
preventie, onderzoek, toegang tot innovatie en re-integratie;

11. neemt kennis van de voorgestelde 280,0 miljoen EUR aan vastleggingskredieten 
(- 3,3 %) en de voorgestelde 244,7 miljoen EUR aan betalingskredieten (2,3 %) voor 
levensmiddelen en diervoeders; betreurt dat dit slechts 0,17 % van de ontwerpbegroting 
voor 2020 en 7,5 % van rubriek 3 vertegenwoordigt (aan vastleggingskredieten);

12. neemt kennis van de voorgestelde 156,2 miljoen EUR aan vastleggingskredieten 
(+ 4,4 %) en de voorgestelde 77,0 miljoen EUR aan betalingskredieten (- 5,7 %) voor 
het Uniemechanisme voor civiele bescherming, een van de hoekstenen waarop de 
solidariteit van de Unie berust;

13. stelt vast dat het aantal vaste en tijdelijke posten dat in het kader van de 
ontwerpbegroting voor 2020 is toegestaan, ten opzichte van de begroting 2019 
ongewijzigd blijft bij het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding 
(ECDC) en het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), terwijl het toeneemt bij de 
Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) (+ 34, naar aanleiding van de 
herziening van de algemene levensmiddelenwetgeving), het Europees Milieuagentschap 
(EEA) (+ 1) en het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) (+ 2); 
benadrukt dat deze agentschappen waar nodig meer financiële en personele middelen 
moeten krijgen om hun mandaat uit te voeren en hun taken te vervullen, en om een 
wetenschappelijk gefundeerde aanpak in de Unie te bevorderen; benadrukt dat betere 
coördinatie tussen de agentschappen hun werk en het gebruik van publieke middelen 
zou optimaliseren;

14. dringt bij de Commissie aan op een snelle tenuitvoerlegging van proefprojecten en 
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voorbereidende acties;

15. geeft aan dat proefprojecten en voorbereidende acties moeten aansluiten op de 
klimaatdoelstellingen en gedurende hun gehele looptijd substantiële financiering 
moeten krijgen, zodat hun potentieel volledig kan worden benut en voorbereidingen 
kunnen worden getroffen voor de vaststelling van toekomstige maatregelen.
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