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Kære Johan Van Overtveldt 

Som følge af spredningen af coronavirus (covid-19) og den efterfølgende ændring af 
Parlamentets aktivitetskalender i de kommende uger på grund af force majeure vil ENVI ikke 
være i stand til at stemme om sit forslag til udtalelse om "Retningslinjer for budgettet for 2021" 
– Sektion III (2019/2213(BUD)). Derfor vil jeg i min egenskab af både formand for ENVI og 
fast ordfører for budgettet fremsende Dem ENVI-udvalgets bidrag i form af beslutningspunkter, 
som Deres udvalg forhåbentlig vil tage i betragtning: 

Covid-19-nødsituationen

 fremhæver, at Unionens budget for 2021 bør indeholde midler til udvikling af 
kapaciteter til håndtering af pandemier for at sikre beskyttelsen af de europæiske 
borgere; påpeger det presserende behov for at tilvejebringe tilstrækkelig finansiering til 
at støtte forskning, der kan bidrage til at begrænse udbruddet af Coronavirussygdommen 
covid-2019;

 glæder sig over den gennemførelsesretsakt, som Kommissionen har indført under EU-
civilbeskyttelsesmekanismen, som ændrer listen over de kapaciteter, der udgør rescEU-
instrumentet, og som omfatter oplagring af medicinsk udstyr og behandling i 
forbindelse med covid-19-udbruddet; understreger, at der bør afsættes tilstrækkelige 
midler til EU-civilbeskyttelsesmekanismen med henblik på at kunne bidrage til at 
bekæmpe skovbrande, oversvømmelser, jordskælv, folkesundhedsmæssige 
krisesituationer og andre naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer, hvis 
virkninger forventes at blive yderligere forværret af klimaændringer; minder om, at 
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mekanismen som følge af udbruddet af Coronavirussygdommen covid-19 er blevet 
anvendt til at hjemsende EU-borgere, herunder fra Wuhan i Kina; understreger, at det 
er absolut nødvendigt, at EU's civilbeskyttelsesordning tildeles tilstrækkelig 
finansiering med henblik på at gøre det muligt at adressere udbruddet af covid-19 for at 
redde menneskeliv, herunder gennem tildeling af yderligere midler til at kunne reagere 
samt til kapaciteter;

 understreger, at det er absolut nødvendigt, at Det Europæiske Center for Forebyggelse 
af og Kontrol med Sygdomme (ECDC) tildeles tilstrækkelige menneskelige ressourcer 
til at gøre det muligt at reagere optimalt på det nuværende udbrud af covid-19; minder 
om, at antallet af fuldtidsansatte i ECDC i perioden 2013-2018 blev reduceret med 20, 
og anmoder om, at dets oprindelige stillingsfortegnelse genopføres hurtigst muligt;

 understreger nødvendigheden af, at enhver fremtidig genopretningsplan eller finansielt 
redskab, der anvender EU-midler i forbindelse med den økonomiske nedgang som følge 
af covid-19, bringes på linje med prioriteterne i den grønne pagt;

Den europæiske grønne pagt, budgettet for 2021 samt FFR

 understreger nødvendigheden af at sikre, at der afsættes tilstrækkelige ressourcer i 
budgettet for 2021 til, at Unionen hurtigt kan træffe de konkrete foranstaltninger, der er 
nødvendige for at håndtere klima-, biodiversitets- og miljøkrisen; insisterer på, at det 
næste budget bør hjælpe Unionen med at opfylde sine tilsagn i henhold til den 
europæiske grønne pagt og dens forpligtelser i henhold til Parisaftalen, og at det bør 
være i fuld overensstemmelse med målene om at begrænse den globale opvarmning til 
under 1,5 °C og vende den nedadgående tendens for biodiversitet;

 understreger, at Unionens budget for 2021 bør bane vejen for en fuldstændig og effektiv 
gennemførelse af de ambitioner, der er skitseret i Kommissionens meddelelse om den 
europæiske grønne pagt, med henblik på at bringe alle Unionens politikker på linje med 
dens mål; mener, at Unionen også gennem sin budgetplanlægning bør udvise globalt 
lederskab på klimaområdet;

 opfordrer Kommissionen til at gennemføre værktøjer for grøn budgettering fra 2021; 
understreger i denne henseende vigtigheden af at have en effektiv budgetmæssig, men 
også biodiversitetsmæssig klimasikring, for at sikre, at budgettet som helhed er i 
overensstemmelse med Parisaftalen; opfordrer Kommissionen til at udarbejde 
horisontale retningslinjer for klima- og biodiversitetssikring med henblik på at udstikke 
retningslinjer for alle politiske planlægningsdokumenter for den næste FFR;

 fremhæver, at Unionens budget for 2021 er det første budget under den flerårige 
finansielle ramme (FFR) for 2021-2027; understreger, at der lige fra begyndelsen af den 
nye FFR bør gøres alt for at sikre, at det overordnede klima- og biodiversitetsmål nås så 
hurtigt som muligt; gentager ENVI's holdning af 5. september 2019 om i den næste FFR 
at fastsætte et mål på 40 % for klimamainstreaming;

 påpeger, at klima- og biodiversitetsrelaterede udgifter skal følges ved hjælp af en mere 
robust, gennemsigtig og omfattende metodologi, hvilket er nødvendigt for at undgå 
risikoen for, at de tildelte midler overvurderes; minder om sin holdning til støtte for et 
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klart udgiftsmål for integrering af biodiversitet på mindst 10 % i den næste FFR ud over 
målet for udgifter til integrering af klimaindsatsen, hvilket bør afspejles i Unionens 
budget for 2021;

  opfordrer Det Europæiske Råd til at godkende nye egne indtægter, såsom en afgift på 
genanvendt plast og anvendelse af ETS-indtægter i EU-budgettet, i overensstemmelse 
med Parlamentets holdning1;

 påpeger nødvendigheden af at sikre tilstrækkelige midler på budgettet for 2021 med 
henblik på at nå FN's mål for bæredygtig udvikling;

 understreger, at der i forbindelse med gennemførelsen af EU's klima- og miljømæssige 
ambitioner bør afsættes tilstrækkelige ressourcer til at opnå en retfærdig omstilling, og 
understreger, at byrder bør bæres i overensstemmelse med princippet om, at forureneren 
betaler, og ikke pålægges de mest sårbare mennesker og samfund; understreger, at 
midlerne til den retfærdige omstilling bør være af supplerende karakter og ikke må være 
til skade for andre EU-programmer;

 understreger, at der bør afsættes tilstrækkelige midler på budgettet for 2021 til at opstille 
og gennemføre den fremtidige europæiske plan til bekæmpelse af kræft; fremhæver, at 
der også bør afsættes tilstrækkelige midler til bekæmpelse af sjældne og ikke-
overførbare sygdomme med særlig fokus på forskning og forebyggelse samt på 
bekæmpelse af antimikrobiel resistens;

 påpeger vigtigheden af at sikre, at der afsættes tilstrækkelige finansielle midler på 
budgettet for 2021 til at sikre, at EU-agenturerne tildeles passende og forudsigelige 
midler til at kunne opfylde deres mandat og udføre deres opgaver.

Jeg har sendt et tilsvarende brev til Pierre Larrouturou, hovedordfører for budgettet for 
2021.

Med venlig hilsen

Pascal CANFIN

1 Europa-Parlamentets beslutning af 14. november 2018 om FFR 2021-2027 – Parlamentets holdning med henblik 
på en aftale (COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 2018/0166R(APP)).


