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SUGESTII

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru 
bugete, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. subliniază că 21,0 % din totalul creditelor de angajament din proiectul de buget pentru 
2020 (PB 2020) sunt legate de schimbările climatice; regretă că tendința demonstrată de 
bugetul Uniunii ar presupune un procent de numai 19,7 % pentru actualul cadru 
financiar multianual (CFM), în timp ce obiectivul convenit înainte de 2014 prevedea 
„cel puțin 20 %” în perioada 2014-2020; subliniază că, potrivit Comisiei, pentru a 
atinge obiectivul de 20 %, va fi necesară o sumă suplimentară de 3,5 miliarde EUR 
pentru cheltuieli legate de climă în bugetul pentru 2020; subliniază că ar trebui depuse 
toate eforturile pentru a se asigura faptul că obiectivul bugetar general al UE va fi atins 
până la sfârșitul anului 2020; solicită din nou ca aspectele legate de schimbările 
climatice să fie integrate într-un mod mai ambițios, care să presupună un procent de 
40%, observând că Parlamentul a solicitat un procent de 30% în rezoluția sa din 
noiembrie 2018, să se îmbunătățească metodologia de monitorizare a acțiunilor 
climatice și imunizarea la schimbările climatice în următorul CFM și ca acestea să fie 
aliniate la Acordul de la Paris și la obiectivele UE în domeniul climei; insistă asupra 
faptului că următorul CFM ar trebui să se bazeze pe o metodologie solidă, stabilită în 
conformitate cu metodologiile de la nivel internațional, pentru a monitoriza finanțarea 
acțiunilor climatice și pentru a evita riscul de supraestimare a acestor acțiuni; consideră 
că includerea în buget a aspectelor ecologice în următorul CFM este esențială pentru 
realizarea obiectivelor noastre în materie de climă;

2. remarcă cu îngrijorare că, din nou, doar 8,3 % din totalul creditelor de angajament sunt 
destinate pentru inversarea declinului biodiversității, procent ce reprezintă nivelul cel 
mai scăzut din 2015, în pofida faptului că se observă o rată accelerată și fără precedent a 
dispariției speciilor; solicită să se aloce resurse suficiente și care pot fi urmărite, pentru 
a asigura protecția coerentă și pe termen lung a biodiversității în întreaga Uniune; insistă 
asupra faptului că următorul CFM ar trebui să se bazeze pe o metodologie solidă, 
stabilită în conformitate cu metodologiile de la nivel internațional, pentru a monitoriza 
biodiversitatea și a evita riscul de supraestimare a acțiunilor în acest domeniu;

3. consideră că, în special în ultimul an al CFM, este necesar un buget ambițios pentru 
programele aferente acțiunilor climatice și pentru protejarea biodiversității, astfel încât 
să se creeze o punte cu viitorul CFM, despre care se crede că va avea un debut lent până 
când toate noile programe vor fi pe deplin operaționale;

4. invită Uniunea să angajeze fonduri suficiente pentru a pune în aplicare pe deplin și în 
mod eficient viitorul pact ecologic european;

5. evidențiază că, în plus, în contextul Orientărilor politice pentru viitoarea Comisie 
Europeană lansate de președintele ales al Comisiei, este imperios necesar să se 
accelereze reducerea emisiilor;

6. în conformitate cu Agenda 2030 și cu angajamentele asumate de Uniune și de statele 
sale membre în cadrul Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, subliniază 
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necesitatea de a pune la dispoziție resurse suficiente în bugetul pe 2020 pentru 
îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare durabilă;

7. ia act de majorarea cu 21,5 milioane EUR a creditelor de angajament pentru programul 
LIFE (+3,9 %); este convins că bugetul programului LIFE pentru 2020 este insuficient 
(529,6 milioane EUR); solicită o creștere semnificativă pentru anul 2020, pentru a fi 
pregătiți și a fi în conformitate cu solicitările Parlamentului de a dubla pachetul 
financiar al programului LIFE pe durata CFM post-2020; regretă profund că LIFE 
reprezintă doar 0,3 % din proiectul de buget pe 2020;

8. salută faptul că noul program rescEU va primi 156,2 milioane EUR pentru a putea 
reacționa mai bine la cutremure, la incendiile de vegetație, la incendiile forestiere și la 
alte catastrofe naturale; subliniază că este nevoie de instrumente precum mecanismul de 
protecție civilă și Fondul de solidaritate pentru a face față catastrofelor de mediu și a 
evalua daunele aduse mediului;

9. ia act de sumele de 69,7 milioane EUR în credite de angajament (+2,0 %) și de 64,2 
milioane EUR în credite de plată (+4,7 %) propuse pentru sănătate; regretă că aceste 
sume reprezintă doar 0,04 % din PB 2020 și 1,9 % din rubrica 3 (în credite de 
angajament);

10. subliniază că ar trebui să se aloce resurse adecvate în buget pentru elaborarea și punerea 
în aplicare a viitorului plan european de luptă împotriva cancerului; subliniază că acest 
plan este esențial pentru promovarea și îmbunătățirea prevenirii, cercetării, accesului la 
inovare și reintegrării;

11. ia act de sumele de 280,0 milioane EUR în credite de angajament (-3,3 %) și de 244,7 
milioane EUR în credite de plată (2,3 %) propuse pentru produse alimentare și hrană 
pentru animale; regretă că aceste sume reprezintă doar 0,17 % din PB 2020 și 7,5 % din 
rubrica 3 (în credite de angajament);

12. ia act de sumele de 156,2 milioane EUR în credite de angajament (+4,4 %) și de 77,0 
milioane EUR în credite de plată (-5,7 %) propuse pentru mecanismul de protecție 
civilă al Uniunii, care este o componentă centrală a politicii de solidaritate a Uniunii;

13. constată că numărul posturilor permanente și temporare autorizate în cadrul PB 2020 
rămâne neschimbat comparativ cu bugetul pe 2019 pentru Centrul European de 
Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) și Agenția Europeană pentru Medicamente 
(EMA), în timp ce numărul posturilor crește în cazul Autorității Europene pentru 
Siguranța Alimentară (EFSA) (+34, în urma revizuirii legislației alimentare generale), al 
Agenției Europene de Mediu (AEM) (+1) și al Agenției Europene pentru Produse 
Chimice (ECHA) (+2); subliniază că, după caz, acestor agenții ar trebui să le fie alocate 
mai multe resurse financiare și umane, pentru a le permite să își îndeplinească mandatul 
și să își execute sarcinile și pentru a promova o abordare bazată pe știință în Uniune; 
subliniază că o mai bună coordonare între agenții ar optimiza activitatea acestora și 
utilizarea fondurilor publice;

14. invită Comisia să pună în aplicare rapid proiectele-pilot și acțiunile pregătitoare (PP-
AP);
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15. reamintește că proiectele-pilot și acțiunile pregătitoare ar trebui să fie aliniate la 
obiectivele climatice și să primească o finanțare suficientă de-a lungul întregului lor 
ciclu de viață, astfel încât să își poată atinge întregul potențial și să poată pregăti terenul 
pentru adoptarea măsurilor viitoare.
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