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FORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Budgetudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. minder om, at Unionens budget for 2021 er det første budget under den flerårige 
finansielle ramme (FFR) for 2021-2027; understreger, at de beløb, der er afsat til 
budgettet for 2021, bør matche EU-borgernes forventninger i et post-covid-19-Europa 
og fremme en stærk økonomisk genopretning samt forbedre folkesundheden og bør 
bringes i overensstemmelse med Parisaftalen og målene i den grønne pagt, i 
særdeleshed målet om at blive klimaneutral senest i 2050, og samtidig støtte de 
medlemsstater, der har været hårdest ramt; opfordrer Kommissionen til at vurdere 
Unionens budget for 2021 i lyset af bestemmelserne i dette stykke og til at foretage 
passende korrektioner, hvis de ikke overholdes;

2. glæder sig over solvensstøtteinstrumentet, der skal styrke de lige vilkår på det indre 
marked, og over den bestemmelse, som fastsætter, at modtagere af finansiel støtte vil 
blive tilskyndet til at implementere en plan for grøn omstilling i overensstemmelse med 
målene i den grønne pagt; er af den opfattelse, at denne bestemmelse bør være 
obligatorisk, og at den bør være knyttet til klare og gennemsigtige klimamål;

3. mener, at Unionen også bør udvise globalt lederskab på klimaområdet gennem sin 
budgetlægning; fremhæver, at der bør gøres alt for at sikre, at de overordnede mål om 
mainstreaming af klima- og biodiversitetsspørgsmål bliver nået hurtigst muligt; minder 
om Parlamentets standpunkt om at opfordre til, at mindst 10 % af Unionens budget 
afsættes til biodiversitetsrelaterede udgifter, og om Udvalget om Miljø, Folkesundhed 
og Fødevaresikkerheds standpunkt om at opfordre til, at 40 % af Unionens budget 
afsættes til klimarelaterede udgifter; påpeger, at klima- og biodiversitetsrelaterede 
udgifter skal følges ved hjælp af en mere solid, gennemsigtig og sammenhængende 
metode; er af den opfattelse, at klassificeringsforordningen udgør den rigtige ramme for 
en ajourføring af denne metode;

4. understreger, at det er nødvendigt at fremskynde investeringer i den grønne omstilling 
for at skabe de nødvendige forudsætninger for Europas vækst på lang sigt og for at sikre 
den europæiske økonomis modstandsdygtighed over for fremtidige chok;

5. påpeger behovet for at sikre tilstrækkelige midler på Unionens budget for 2021, så FN's 
verdensmål for bæredygtig udvikling kan opfyldes;

6. er især bekymret over, at den fælles landbrugspolitiks bidrag til klima- og 
biodiversitetsudgifterne er blevet stærkt overvurderet, således som Revisionsretten har 
fremhævet; noterer sig, at Revisionsretten i sin særberetning nr. 13/2020 konstaterede, 
at den fælles landbrugspolitik for 2014-2020 ikke har bidraget til at standse nedgangen i 
biodiversiteten; understreger i denne forbindelse behovet for at sætte en stopper for alle 
skadelige landbrugssubsidier;

7. opfordrer Kommissionen til at implementere værktøjer til grøn budgettering fra 2021; 
fremhæver i denne forbindelse betydningen af en effektiv klima- og 
biodiversitetssikring af budgettet, anvendelse af princippet om "ikke at gøre skade" og 
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effektive korrigerende foranstaltninger;

8. understreger, at der bør sikres tilstrækkelige midler til at tackle tab af biodiversitet og 
miljøforringelse og til at nå målene i den nye biodiversitetsstrategi for 2030; fremhæver 
betydningen af at afsætte tilstrækkelige midler til LIFE-programmet; minder om, at One 
Health-tilgangen er en vigtig forudsætning for et modstandsdygtigt og stærkt 
folkesundhedssystem, som er så meget desto vigtigere i lyset af spredningen af zoonoser 
såsom covid-19; minder om, at overdreven brug af antibiotika til dyr og mennesker er 
blandt de største trusler mod folkesundheden i EU;

9. opfordrer til en forhøjelse af støtten til Life+-programmet, inklusive øremærkede 
finansieringsrammer for biodiversitet og forvaltning af Natura 2000-nettet og 
foranstaltninger til sikring af en retfærdig fordeling af midlerne mellem 
medlemsstaterne; opfordrer endvidere indtrængende til, at der ydes støtte til miljø- og 
plantesundhedsvurderinger i skovene og rehabilitering af skov, navnlig genplantning af 
skove med naturligt hjemmehørende arter, navnlig i de lande, der har været ramt af de 
største brandskader;

10. understreger, at der bør afsættes tilstrækkelige midler til EU-
civilbeskyttelsesmekanismen med henblik på at kunne bidrage til at tackle 
folkesundhedskriser, skovbrande, oversvømmelser, jordskælv og andre naturkatastrofer 
og menneskeskabte katastrofer, hvis følgevirkninger forventes at blive yderligere 
forværret af klimaforandringerne; understreger, at behovet for en hurtigere og mere 
fleksibel og koordineret civilbeskyttelsesmekanisme er en af de erfaringer, der er gjort i 
forbindelse med covid-19-udbruddet, som har blotlagt den nuværende retlige rammes 
svaghed;

11. fremhæver, at Unionens budget for 2021 bør indeholde tilstrækkelige midler til 
udvikling af kapaciteter til håndtering af pandemier for at sikre beskyttelsen af 
Unionens borgere og danne grundlaget for en styrkelse af Unionens indsats på centrale 
sundhedsområder, der kan føre til oprettelsen af en europæisk sundhedsunion; 
understreger, at der navnlig bør afsættes tilstrækkelige midler til strategisk materiale 
såsom vacciner, behandlinger og medicinsk udstyr samt til gennemførelse af den 
kommende lægemiddelstrategi for Europa, fremme af patienters og sundhedspersoners 
mobilitet på tværs af grænserne og til forøgelse af investeringer i medicinsk forskning; 
understreger, at der bør afsættes tilstrækkelige midler til EU4Health-programmet; 
påpeger, at styrkelsen af kompetencerne i Det Europæiske Center for Forebyggelse af 
og Kontrol med Sygdomme (ECDC), som er fastsat i den nye FFR, bør afspejles i 
passende budgettiltag fra 2021, og at Det Europæiske Lægemiddelagenturs beføjelser 
og budget bør udvides; påpeger, at effektive fælles offentlige indkøb kan føre til 
betydelige besparelser i Unionens og dens medlemsstaters budget;

12. understreger, at det er bydende nødvendigt, at Unionens budget tildeles tilstrækkelige 
midler til at kunne opfylde de høje forventninger til, at det kan bidrage til en bæredygtig 
genopretning og retfærdig overgang til klimaneutralitet; fremhæver den centrale rolle, 
som udviklingen af egne indtægter kan spille i denne henseende; minder om 
Parlamentets krav om at etablere en vifte af nye egne indtægter, herunder skat på plast 
og indtægter fra EU's emissionshandelssystem (EU ETS); understreger nødvendigheden 
af, at Unionen i betydelig grad udvider sin vifte af egne indtægter;
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13. opfordrer Kommissionen til at sikre tilstrækkelige menneskelige ressourcer til de 
direktorater, der er relevante for at sikre fuld gennemførelse af biodiversitetsstrategien, 
kemikaliestrategien for bæredygtighed og omstillingen til en cirkulær og klimaneutral 
økonomi senest i 2050; er bekymret over, at personalet i Generaldirektoratet for Miljø 
har oplevet betydelige nedskæringer i de seneste år, og at det kun udgør 1,3 % af 
Kommissionens samlede personale; mener, at et tilstrækkeligt kvalificeret personale er 
en forudsætning for en vellykket gennemførelse og håndhævelse af Unionens politikker;

14. glæder sig over EU4Health-programmet, som bidrager til at imødekomme de betydelige 
strukturelle behov, der er identificeret i forbindelse med covid-19-krisen, og som 
fastlægger centrale indsatsområder såsom forbedring af de nationale sundhedssystemer, 
tilgængelighed af og prisoverkommelighed for lægemidler og andre kriserelevante 
produkter;

15. slår til lyd for en fælles landbrugspolitik, som støtter en lokal agroøkologisk produktion 
fra små bedrifter, som respekterer fødevarer, og som eksisterer side om side med det 
naturlige miljø uden anvendelse af skadelige pesticider og kunstgødning; opfordrer til, 
at der i Unionens budget afsættes midler og instrumenter til at finansiere udviklingen af 
politikker til minimering af virkningerne af herbicider, navnlig for bestøvere, og til at 
konsolidere og fremme bevarelsesmetoder og integrerede 
landbrugsproduktionsmetoder;

16. påpeger vigtigheden af at sikre, at de EU-agenturer, der hører under Udvalget om Miljø, 
Folkesundhed og Fødevaresikkerheds ansvarsområde (ECHA, ECDC, EEA, EFSA og 
EMA), får tildelt tilstrækkelige finansielle midler og passende menneskelige ressourcer, 
som sætter dem i stand til at opfylde deres mandat, udføre deres opgaver og reagere 
optimalt på konsekvenserne af covid-19-udbruddet; understreger, at der er behov for en 
ordentlig koordinering mellem agenturerne for at øge effektiviteten af deres arbejde og 
muliggøre en rimelig og effektiv brug af offentlige midler;

17. opfordrer Kommissionen til hurtigt at gennemføre pilotprojekter og forberedende 
foranstaltninger og understreger, at sådanne instrumenter og deres resultater bør 
integreres i Unionens politiske foranstaltninger og programmer med henblik på at 
opfylde deres mål.
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