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Kære Johan van Overtveldt

I forbindelse med ovennævnte procedure har Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed fået til opgave at afgive en udtalelse til Deres udvalg. På mødet den 12. 
oktober 2020 vedtog udvalget at sende sin udtalelse i form af en skrivelse.

På grund af den meget stramme tidsplan i BUDG vil jeg som formand for ENVI, sammen 
med Adam Jarubas, ENVI's ordfører for udtalelsen, give Dem ENVI's bidrag, som blev 
vedtaget den 18. november 2020, og som Deres udvalg forhåbentlig vil tage hensyn til:
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FORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed:

1. glæder sig over aftalen om den næste flerårige finansielle ramme for 2021-2027 og den 
juridisk bindende køreplan for indførelsen af EU's nye egne indtægter og opfordrer 
Budgetudvalget, som er korresponderende udvalg, til at anbefale godkendelse af aftalen 
om den næste flerårige finansielle ramme for 2021-2027;

2. glæder sig over aftalen om et ambitiøst, enkeltstående sundhedsprogram på 5,1 mia. EUR 
i den næste FFR med en tolvdobling i forhold til den foregående FFR; understreger 
betydningen af ambitiøs finansiering af EU4Health med henblik på at styrke 
effektiviteten, adgangen, bæredygtigheden og modstandsdygtigheden i EU's 
sundhedssystemer, herunder ved at støtte digitalisering, bæredygtigt at sikre 
tilgængeligheden af lægemidler til en overkommelig pris, fremme foranstaltninger til 
bekæmpelse af kræft og andre ikke-overførbare sygdomme, tackle grænseoverskridende 
sundhedstrusler og forberede sig på nye sundhedstrusler, herunder i forbindelse med 
covid-19-krisen;

3. glæder sig over den betydelige stigning i finansieringen til EU-
civilbeskyttelsesmekanismen til 3 mia. EUR under den næste FFR og NGEU, hvilket er 
afgørende for at sikre, at Unionen og medlemsstaterne er bedre forberedt til at reagere på 
store nødsituationer og støtte, koordinere og supplere medlemsstaternes indsats på 
civilbeskyttelsesområdet for at forebygge, forberede sig på og reagere på naturkatastrofer 
og menneskeskabte katastrofer;

4. glæder sig over forhøjelsen af bevillingsrammen for LIFE-programmet til 4,8 mia. euro; 
bemærker imidlertid Parlamentets holdning om at fordoble den nuværende finansiering; 
understreger LIFE's betydning for gennemførelsen af den europæiske grønne pagt; 
minder om, at finansiering til det nye delprogram for omstilling til ren energi ikke bør ske 
på bekostning af finansiering til natur og biodiversitet, den cirkulære økonomi eller 
klimatilpasning og -afbødning;

5. glæder sig over aftalen om det overordnede klimarelaterede udgiftsmål på mindst 30 %, 
der finder anvendelse på det samlede beløb for Unionens budget og NGEU-udgifter, 
under hensyntagen til virkningerne af udfasningen af NGEU-finansieringen og 
sondringen mellem modvirkning af og tilpasning til klimaændringer, hvor det er muligt, 
og målet om, at 7,5 % af de årlige udgifter under FFR 2021-2027 skal gå til 
biodiversitetsmål fra 2024 og 10 % fra 2026; mener, at der bør gøres alt for at nå op på 
de 10 % årlige udgifter til biodiversitet så hurtigt som muligt fra 2021 og fremefter;

6. understreger, at udviklingen af en gennemsigtig, omfattende og effektiv metode, i 
overensstemmelse med den europæiske grønne pagt og princippet deri om "ikke at gøre 
skade", er afgørende for at identificere og spore klima- og biodiversitetsrelaterede 
udgifter; glæder sig over Kommissionens tilsagn om at arbejde tæt sammen med 
Parlamentet og Rådet om udviklingen og opfyldelsen af de gældende mål, og glæder sig 
over, at der vil blive taget hensyn til eksisterende overlapninger mellem klima- og 
biodiversitetsmålene;
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7. minder om betydningen af at afsætte tilstrækkelige finansielle og menneskelige 
ressourcer til de decentrale agenturer og Kommissionens generaldirektorater, der er 
ansvarlige for gennemførelsen af centrale politikker under ENVI's ansvarsområde, såsom 
den europæiske grønne pagt og sundhed, på grundlag af deres individuelle behov, navnlig 
hvis der tildeles nye opgaver; fremhæver betydningen af at sikre reel 
indkomstforudsigelighed og fleksibilitet i budgetforvaltningen, som er forudsætninger for 
agenturernes vellykkede langsigtede forvaltning og positive bidrag til EU's politikker. 

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Budgetudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at henstille, at forslaget til Rådets forordning om fastlæggelse af 
den flerårige finansielle ramme for årene 2021-2027 godkendes. 

Jeg har sendt en lignende skrivelse til Jan Olbrycht og Margarida Marques, BUDG-
medordførere for den flerårige finansielle ramme for 2021-2027.

Med venlig hilsen 

Pascal Canfin


