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FÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar budgetutskottet att som 
ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas:

1. Europaparlamentet understryker att 21,0 % av de totala åtagandena i budgetförslaget för 
2020 är klimatrelaterade. Parlamentet beklagar att trenden för unionens budget visar på 
ett utfall på endast 19,7 % för den nuvarande fleråriga budgetramen medan det mål man 
enats om före 2014 angav ”minst 20 %” under perioden 2014–2020. Parlamentet 
betonar att det enligt kommissionen kommer att behövas ytterligare 3,5 miljarder EUR i 
klimatrelaterade utgifter i budgeten för 2020 för att nå målet på 20 %. Parlamentet 
betonar att alla ansträngningar bör göras för att se till att det övergripande målet för 
unionens budget uppnås senast i slutet av 2020. Parlamentet upprepar sitt krav på en 
mer långtgående integrering av klimatåtgärder, som ska fastställas till 40 %, och noterar 
att parlamentet krävde 30 % i sin resolution från november 2018, förbättrad 
spårningsmetod för klimatåtgärder och klimatsäkring i nästa fleråriga budgetram och att 
denna anpassas till Parisavtalet och EU:s mål för klimatåtgärder. Parlamentet insisterar 
på att nästa fleråriga budgetram bör baseras på en robust metod, som inrättats i linje 
med internationellt etablerade metoder, för att spåra finansiering av klimatåtgärder och 
undvika risken för överskattning av klimatåtgärder. Parlamentet anser att grön 
budgetering för nästa fleråriga budgetram är avgörande för att uppnå våra klimatmål.

2. Europaparlamentet noterar med oro att endast 8,3 % av de totala åtagandena är avsedda 
att vända den nedåtgående trenden för den biologiska mångfalden igen, vilket är den 
lägsta nivån sedan 2015, trots att man observerat en aldrig tidigare skådad och 
accelererande takt när det gäller utrotningen av arter. Parlamentet begär att tillräckliga 
ökningar och spårbara resurser anslås för att säkerställa det långsiktiga och 
samstämmiga skyddet av den biologiska mångfalden i hela unionen. Parlamentet 
insisterar på att nästa fleråriga budgetram bör baseras på en robust metod, som inrättats i 
linje med internationellt etablerade metoder, för att spåra biologisk mångfald och 
undvika risken för att åtgärder för biologisk mångfald överskattas.

3. Europaparlamentet anser att det särskilt under den fleråriga budgetramens sista år 
behövs en ambitiös budget för program kopplade till klimatåtgärder och för skydd av 
biologisk mångfald, i syfte att bygga en bro till den kommande fleråriga budgetramen, 
som väntas få en långsam start till dess att alla nya program är fullt operativa.

4. Europaparlamentet uppmanar unionen att avsätta tillräcklig finansiering för ett 
fullständigt och effektivt genomförande av den framtida europeiska gröna given.

5. Europaparlamentet betonar att det dessutom, inom ramen för de politiska riktlinjer för 
nästa kommission som kommissionens tillträdande ordförande har utarbetat, är absolut 
nödvändigt att påskynda minskningen av utsläppen.

6. I linje med Agenda 2030 och de åtaganden som unionen och dess medlemsstater har 
gjort inom FN:s generalförsamling, understryker Europaparlamentet att tillräckliga 
resurser behöver garanteras i budgeten för 2020 för att uppnå målen för hållbar 
utveckling.
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7. Europaparlamentet noterar ökningen på 21,5 miljoner EUR i åtaganden för Life 
(+3,9 %). Parlamentet är övertygat om att budgeten för Life för 2020 är otillräcklig 
(529,6 miljoner EUR). Parlamentet uppmanar till betydande ökningar för 2020 i 
förberedande syfte och i överensstämmelse med parlamentets krav på att dubblera 
Life-programmet under den fleråriga budgetramen efter 2020. Parlamentet beklagar 
djupt att Life bara motsvarar 0,3 % av budgetförslaget för 2020.

8. Europaparlamentet välkomnar att det nya rescEU-programmet kommer att erhålla 
156,2 miljoner EUR för att bättre kunna hantera jordbävningar, skogsbränder och andra 
naturkatastrofer. Parlamentet framhåller behovet av instrument såsom 
civilskyddsmekanismen och solidaritetsfonden för att bemöta miljökatastrofer och 
utvärdera skador på miljön.

9. Europaparlamentet noterar de 69,7 miljoner EUR i åtaganden (+2,0 %) och de 
64,2 miljoner EUR i betalningar (+4,7 %) som föreslagits för hälsa. Parlamentet 
beklagar att detta belopp endast motsvarar 0,04 % av budgetförslaget för 2020 och 1,9 
% av rubrik 3 (i åtaganden).

10. Europaparlamentet understryker att tillräckliga resurser bör anslås i budgeten för att 
utarbeta och genomföra den framtida europeiska planen för att bekämpa cancer. 
Parlamentet betonar att denna plan är avgörande för att främja och förbättra 
förebyggande, forskning, tillgång till innovation och återintegrering.

11. Europaparlamentet noterar de 280,0 miljoner EUR i åtaganden (-3,3 %) och de 
244,7 miljoner EUR i betalningar (2,3 %) som föreslagits för livsmedel och foder. 
Parlamentet beklagar att detta belopp endast motsvarar 0,17 % av budgetförslaget för 
2020 och 7,5 % av rubrik 3 (i åtaganden).

12. Europaparlamentet noterar de 156,2 miljoner EUR i åtaganden (+4,4 %) och de 
77,0 miljoner EUR i betalningar (-5,7 %) som föreslagits för unionens 
civilskyddsmekanism, som är en hörnsten för solidariteten i unionen.

13. Europaparlamentet konstaterar att antalet fasta och tillfälliga tjänster som godkänts 
enligt budgetförslaget för 2020 förblir oförändrat jämfört med 2019 års budget för 
Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) och 
Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA), samtidigt som tjänsterna ökar för 
Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) (+34, till följd av översynen av 
den allmänna livsmedelslagstiftningen), Europeiska miljöbyrån (EEA) (+1) och 
Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) (+ 2). Parlamentet betonar att dessa byråer 
där så behövs måste tilldelas ytterligare finansiella resurser och personalresurser så att 
de kan uppfylla sitt mandat och utföra sina uppgifter, och i syfte att främja ett 
vetenskapligt baserat tillvägagångssätt i unionen. Parlamentet understryker att bättre 
samordning mellan byråerna skulle optimera deras arbete, liksom användningen av 
offentliga medel.

14. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att snabbt genomföra pilotprojekt och 
förberedande åtgärder.
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15. Europaparlamentet påminner om att pilotprojekt och förberedande åtgärder bör anpassas 
till klimatåtgärder och få tillräcklig finansiering under hela sin livscykel, så att de kan 
nå sin fulla potential och bana väg för antagandet av framtida åtgärder.
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