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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. reamintește că bugetul Uniunii pentru 2021 este primul din cadrul financiar multianual 
(CFM) pentru perioada 2021-2027; subliniază că sumele alocate bugetului pe 2021 ar 
trebui să corespundă așteptărilor cetățenilor Uniunii într-o Europă post-COVID-19, 
favorizând o redresare economică puternică și îmbunătățind sănătatea publică, și ar 
trebui să fie aliniate la Acordul de la Paris și la obiectivele Pactului verde și, în special, 
să devină neutre din punctul de vedere al impactului asupra climei până cel târziu 
în 2050, sprijinind în același timp statele membre care au fost afectate cel mai mult; 
invită Comisia să evalueze bugetul Uniunii pe 2021 din perspectiva dispozițiilor 
prezentului alineat și să facă corecțiile corespunzătoare dacă aceste dispoziții nu sunt 
respectate;

2. salută Instrumentul de sprijin pentru solvabilitate destinat să consolideze condițiile de 
concurență echitabile pe piața unică, precum și dispoziția care prevede că beneficiarii 
sprijinului financiar vor fi încurajați să instituie un plan de tranziție verde în 
conformitate cu obiectivele Pactului verde; consideră că această dispoziție ar trebui să 
fie obligatorie și corelată cu obiective climatice clare și transparente;

3. consideră că Uniunea ar trebui să asume, de asemenea, o poziție de lider în combaterea 
schimbărilor climatice prin felul în care își stabilește bugetul; subliniază că ar trebui 
depuse toate eforturile pentru a garanta că obiectivele generale privind integrarea 
aspectelor legate de climă și biodiversitate sunt atinse cât mai curând; reamintește 
poziția Parlamentului, care solicită ca cel puțin 10 % din bugetul Uniunii să fie alocat 
cheltuielilor pentru biodiversitate, și poziția Comisiei pentru mediu, sănătate publică și 
siguranță alimentară, care solicită alocarea a 40 % din bugetul Uniunii pentru 
cheltuielile legate de climă; subliniază că cheltuielile legate de climă și de biodiversitate 
trebuie monitorizate prin utilizarea unei metodologii mai solide, mai transparente și mai 
cuprinzătoare; consideră că Regulamentul privind taxonomia oferă cadrul adecvat 
pentru actualizarea acestei metodologii;

4. subliniază că trebuie accelerate investițiile în tranziția ecologică, pentru a crea condițiile 
necesare creșterii economice pe termen lung a Europei și pentru a asigura reziliența 
economiei europene la șocurile viitoare;

5. subliniază necesitatea de a pune la dispoziție resurse suficiente în bugetul pe 2021 
pentru îndeplinirea Obiectivelor de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor 
Unite;

6 este preocupat, în special, de faptul că contribuția la cheltuielile legate de climă și de 
biodiversitate din cadrul politicii agricole comune (PAC) a fost supraestimată în mare 
măsură, așa cum a subliniat Curtea de Conturi Europeană; observă că, potrivit 
Raportului special nr. 13/2020 al Curții de Conturi Europene, PAC 2014-2020 nu a 
contribuit la stoparea declinului biodiversității; subliniază, în acest sens, necesitatea de a 
elimina toate subvențiile agricole dăunătoare;
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7. solicită Comisiei să pună în aplicare instrumente bugetare de ecologizare începând 
cu 2021; subliniază, în acest sens, că este important ca bugetul să țină cont cu adevărat 
de aspectele legate de climă și de biodiversitate, să se utilizeze principiul de „a nu face 
rău” și să se introducă măsuri corective eficace;

8. subliniază că ar trebui garantate resurse suficiente pentru a combate pierderea 
biodiversității și degradarea mediului și pentru a realiza obiectivele noii Strategii a UE 
în domeniul biodiversității pentru 2030; accentuează că este important să se aloce o 
finanțare adecvată pentru programul LIFE; reamintește că abordarea de tip „O singură 
sănătate” este o condiție prealabilă esențială pentru un sistem de sănătate publică solid 
și rezistent, fiind cu atât mai importantă având în vedere răspândirea zoonozelor, cum ar 
fi COVID-19; reamintește că utilizarea excesivă a antibioticelor la animale și la oameni 
se numără printre principalele amenințări la adresa sănătății publice din UE;

9. solicită consolidarea programului LIFE+, inclusiv a pachetelor financiare dedicate în 
mod specific biodiversității și gestionării rețelei Natura 2000, precum și măsuri pentru a 
asigura o distribuție echitabilă a finanțării între statele membre; solicită, de asemenea, 
sprijin pentru evaluarea sănătății ecologice și vegetale a pădurilor, precum și pentru 
refacerea lor, mai ales pentru reîmpădurirea cu specii indigene, în special în țările care 
au fost cel mai grav lovite de incendii;

10. subliniază că ar trebui să se aloce fonduri suficiente mecanismului de protecție civilă al 
Uniunii, pentru a contribui la combaterea urgențelor în materie de sănătate publică, a 
incendiilor forestiere, a inundațiilor, a cutremurelor și a altor catastrofe naturale sau 
provocate de om, ale căror efecte se așteaptă să fie exacerbate și mai mult de 
schimbările climatice; subliniază că necesitatea unui mecanism de protecție civilă mai 
flexibil, mai rapid și mai bine coordonat este una dintre lecțiile învățate din pandemia de 
COVID-19, care a scos la iveală slăbiciunea cadrului juridic actual;

11. subliniază că bugetul Uniunii pe 2021 ar trebui să conțină resurse suficiente pentru 
dezvoltarea capacităților de luptă împotriva pandemiilor, pentru a asigura protecția 
cetățenilor Uniunii, și să pună bazele pentru consolidarea acțiunii Uniunii în 
principalele domenii ale sănătății, conducând la crearea unei Uniuni Europene a 
sănătății; subliniază că ar trebui alocate resurse suficiente în special pentru materiale 
strategice precum vaccinurile, tratamentele și dispozitivele medicale și pentru punerea 
în aplicare a viitoarei strategii farmaceutice pentru Europa, pentru facilitarea mobilității 
transfrontaliere a pacienților și a profesioniștilor din domeniul medical și pentru 
creșterea investițiilor în cercetarea medicală; subliniază că ar trebui alocate suficiente 
resurse programului „UE pentru sănătate”; subliniază că întărirea competențelor 
Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC), astfel cum se prevede în 
noul CFM, ar trebui să se reflecte în măsuri bugetare adecvate începând cu 2021 și că, 
pe lângă acestea, ar trebui majorate competențele și bugetul Agenției Europene pentru 
Medicamente; subliniază că achizițiile publice eficiente efectuate în comun pot duce la 
economii semnificative în bugetul Uniunii și al statelor sale membre;

12. subliniază că este imperativ ca bugetul Uniunii să primească resurse suficiente pentru a 
putea răspunde așteptărilor mari, ținând seama de rolul său în realizarea unei redresări 
durabile și a unei tranziții echitabile către neutralitatea climatică; subliniază rolul 
esențial pe care dezvoltarea resurselor proprii îl poate juca în acest sens; reamintește 
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solicitările Parlamentului de a stabili un pachet de resurse proprii, inclusiv o taxă pe 
plastic și venituri din sistemul UE de comercializare a certificatelor de emisii (EU ETS); 
subliniază că este necesar ca Uniunea să își extindă în mod semnificativ pachetul de 
resurse proprii;

13. invită Comisia să prevadă un nivel adecvat de resurse umane pentru direcțiile care au 
misiunea de a asigura punerea pe deplin în aplicare a Strategiei UE în domeniul 
biodiversității, a Strategiei pentru promovarea sustenabilității în domeniul substanțelor 
chimice și a tranziției către o economie circulară și neutră din punct de vedere climatic 
până cel târziu în 2050; este preocupat de faptul că resursele umane ale Direcției 
Generale Mediu au suferit reduceri considerabile în ultimii ani, iar nivelul resurselor 
sale umane reprezintă doar 1,3 % din totalul personalului Comisiei; consideră că un 
nivel suficient de resurse umane calificate reprezintă o condiție prealabilă pentru a pune 
în aplicare cu succes politicile Uniunii;

14. salută programul „UE pentru sănătate” care contribuie la răspunsul la nevoile structurale 
considerabile identificate în timpul crizei provocate de COVID-19, stabilind domenii-
cheie de acțiune, cum ar fi îmbunătățirea sistemelor de sănătate naționale, 
disponibilitatea și caracterul abordabil al medicamentelor și ale altor produse necesare 
în caz de criză;

15. susține că PAC ar trebui să sprijine producția agroecologică locală a micilor fermieri în 
cadrul căreia se respectă produsele alimentare și care coexistă cu mediul natural și nu 
folosește pesticide dăunătoare și îngrășăminte chimice; solicită ca bugetul Uniunii să 
ofere linii de finanțare și instrumente care să permită acordarea de asistență pentru 
dezvoltarea politicilor destinate reducerii la minimum a impactului utilizării erbicidelor, 
în special asupra polenizatorilor, și consolidarea și promovarea măsurilor de protecție și 
de producție integrată în agricultură;

16. subliniază că este important să se asigure alocarea unor resurse financiare suficiente și a 
unor capacități adecvate de resurse umane agențiilor Uniunii în domeniul de competență 
al Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (ECHA, ECDC, 
AEM, EFSA și EMA), care să le permită să își îndeplinească mandatul, să își execute 
sarcinile și să răspundă în mod optim la consecințele epidemiei de COVID-19; 
subliniază că este necesară o coordonare adecvată între agenții pentru a crește 
eficacitatea activității lor și a permite o utilizare echitabilă și eficace a banilor publici;

17. invită Comisia să pună în aplicare rapid proiectele-pilot și acțiunile pregătitoare și 
subliniază că aceste instrumente și rezultatele lor ar trebui să fie integrate în acțiunile 
și programele de politică ale Uniunii pentru a-și îndeplini obiectivul.
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