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Przedmiot: Opinia w sprawie procedury zgody w sprawie wniosku dotyczącego 
rozporządzenia Rady określającego wieloletnie ramy finansowe na lata 2021–
2027; (2018/0166(APP)

Szanowny Panie Przewodniczący!

W ramach wspomnianej procedury zwrócono się do Komisji Ochrony Środowiska 
Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności o wydanie opinii na użytek 
komisji, której Pan przewodniczy. Na posiedzeniu 12 października 2020 r. komisja podjęła 
decyzję o przedstawieniu opinii w formie pisma.

Biorąc pod uwagę bardzo napięty harmonogram w komisji BUDG, jako przewodniczący 
ENVI, wspólnie ze sprawozdawcą opiniodawczej komisji ENVI Adamem Jarubasem, 
chciałbym przedstawić Panu opinię komisji ENVI przyjętą 18 listopada 2020 r., która mam 
nadzieję zostanie wzięta pod uwagę przez Pańską komisję:
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WSKAZÓWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności:

1. z zadowoleniem przyjmuje porozumienie w sprawie przyszłych wieloletnich ram 
finansowych na lata 2021–2027 i prawnie wiążący plan działania na rzecz wprowadzenia 
nowych zasobów własnych UE oraz wzywa Komisję Budżetową, jako komisję 
przedmiotowo właściwą, aby zaleciła zatwierdzenie porozumienia w sprawie przyszłych 
wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027;

2. z zadowoleniem przyjmuje porozumienie w sprawie ambitnego, odrębnego programu 
w dziedzinie zdrowia o wartości 5,1 mld EUR w przyszłych WRF, co pociąga za sobą 
dwunastokrotny wzrost w porównaniu z poprzednimi WRF; podkreśla znaczenie 
ambitnego finansowania programu UE dla zdrowia w celu zwiększenia skuteczności, 
dostępności, zrównoważoności i odporności systemów opieki zdrowotnej w UE, w tym 
przez wspieranie transformacji cyfrowej, zapewnienia w zrównoważony sposób 
dostępnych i przystępnych cenowo leków, promowania działań na rzecz zwalczania 
nowotworów i innych chorób niezakaźnych, zwalczania transgranicznych zagrożeń dla 
zdrowia i przygotowania się na pojawiające się nowe zagrożenia dla zdrowia, w tym 
w kontekście kryzysu związanego z COVID-19;

3. z zadowoleniem przyjmuje znaczne zwiększenie środków finansowych dla Unijnego 
Mechanizmu Ochrony Ludności do 3 mld EUR w przyszłych WRF i w Next Generation 
EU, co ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia lepszego przygotowania Unii i państw 
członkowskich do reagowania na sytuacje kryzysowe na dużą skalę oraz do wspierania, 
koordynowania i uzupełniania działań państw członkowskich w dziedzinie ochrony 
ludności, tak aby zapobiegać klęskom żywiołowym i katastrofom spowodowanym przez 
człowieka, przygotować się i reagować na nie;

4. z zadowoleniem przyjmuje zwiększenie puli środków finansowych na program LIFE do 
4,8 mld euro; zwraca jednak uwagę na stanowisko Parlamentu dotyczące podwojenia 
obecnego finansowania; podkreśla znaczenie programu LIFE dla wdrażania 
Europejskiego Zielonego Ładu; przypomina, że finansowanie nowego podprogramu 
dotyczącego przejścia na czystą energię nie powinno mieć negatywnego wpływu na 
finansowanie ochrony przyrody i różnorodności biologicznej, przejścia na gospodarkę 
o obiegu zamkniętym, przystosowania do zmiany klimatu i łagodzenia jej skutków;

5. z zadowoleniem przyjmuje porozumienie co do ogólnego celu w zakresie wydatków 
związanych z klimatem na poziomie co najmniej 30 % w odniesieniu do całkowitej kwoty 
budżetu Unii i wydatków z Next Generation EU, z uwzględnieniem w miarę możliwości 
skutków stopniowego wycofywania finansowania z Next Generation EU i rozróżnienia 
między przystosowaniem do zmiany klimatu a łagodzeniem jej skutków oraz celu 
polegającego na przeznaczeniu 7,5 % rocznych wydatków z WRF na lata 2021–2027 na 
cele w zakresie różnorodności biologicznej od 2024 r. i 10 % od 2026 r.; uważa, że należy 
dołożyć wszelkich starań, aby od 2021 r. jak najszybciej osiągnąć poziom 10 % rocznych 
wydatków na różnorodność biologiczną;

6. podkreśla, że opracowanie przejrzystej, kompleksowej i skutecznej metody, zgodnie 
z Europejskim Zielonym Ładem i zawartą w nim zasadą „nie szkodzić”, ma kluczowe 
znaczenie dla określenia i śledzenia wydatków związanych z klimatem i różnorodnością 
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biologiczną; z zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie Komisji do ścisłej współpracy 
z Parlamentem i Radą z myślą o opracowaniu tej metody i osiągnięciu mających 
zastosowanie celów; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że uwzględnione zostaną istniejące 
nakładające się cele w zakresie klimatu i różnorodności biologicznej;

7. zwraca uwagę, że należy przydzielić wystarczające zasoby finansowe i ludzkie 
zdecentralizowanym agencjom i dyrekcjom generalnym Komisji odpowiedzialnym za 
wdrażanie kluczowych strategii politycznych wchodzących w zakres kompetencji 
komisji ENVI, takich jak Europejski Zielony Ład i zdrowie, w zależności od ich 
indywidualnych potrzeb, w szczególności w przypadku przydzielenia nowych zadań; 
podkreśla, jak ważne jest zapewnienie rzeczywistej przewidywalności dochodów 
i elastyczności zarządzania budżetem, które są warunkiem wstępnym pomyślnego 
długoterminowego zarządzania agencjami i ich pozytywnego wkładu w politykę UE; 

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
zwraca się do Komisji Budżetowej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o zalecenie 
zatwierdzenia wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady określającego wieloletnie ramy 
finansowe na lata 2021–2027. 

Wysłałem podobne pismo do Jana OLBRYCHTA i Margaridy MARQUES, 
współsprawozdawców komisji BUDG ds. wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027.

Z wyrazami szacunku 

Pascal Canfin


