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Subiect: Aviz referitor la procedura de aprobare privind propunerea de regulament al 
Consiliului de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2021-2027 
(2018/0166(APP)

Stimate domnule Van Overtveldt,

În cadrul procedurii menționate în subiect, Comisia pentru mediu, sănătate publică și 
siguranță alimentară a fost solicitată pentru a transmite un aviz comisiei dumneavoastră. În 
cursul reuniunii din 12 octombrie 2020, comisia a hotărât ca acest aviz să fie transmis sub 
formă de scrisoare.

Având în vedere calendarul foarte strâns în Comisia BUDG, în calitate de președinte al 
Comisiei ENVI, împreună cu raportorul pentru aviz al Comisiei ENVI, dl Adam Jarubas, 
permiteți-mi să vă transmit contribuția Comisiei ENVI, care a fost adoptată la 18 noiembrie 
2020 și care sperăm că va fi luată în considerare de comisia dumneavoastră:



PE660.306v02-00 2/3 AL\1218469RO.docx

RO

SUGESTII

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară:

1. salută acordul privind următorul cadru financiar multianual 2021-2027 și foaia de parcurs 
obligatorie din punct de vedere juridic pentru introducerea de noi resurse proprii ale UE 
și invită Comisia pentru bugete, care este comisie competentă, să recomande aprobarea 
acordului pentru următorul cadru financiar multianual 2021-2027;

2. salută acordul privind un program de sănătate ambițios și de sine stătător în valoare de 
5,1 miliarde EUR în următorul CFM, care presupune o creștere de douăsprezece ori 
comparativ cu CFM anterior; subliniază importanța unei finanțări ambițioase pentru 
programul UE pentru sănătate pentru a consolida eficacitatea, accesibilitatea, 
sustenabilitatea și reziliența sistemelor de sănătate din UE, inclusiv prin sprijinirea 
digitalizării, pentru a asigura în mod sustenabil disponibilitatea și accesibilitatea 
medicamentelor, pentru a promova acțiuni de combatere a cancerului și a altor boli 
netransmisibile, pentru a aborda amenințările transfrontaliere la adresa sănătății și pentru 
a se pregăti pentru noi amenințări emergente la adresa sănătății, inclusiv în contextul 
crizei provocate de COVID-19;

3. salută creșterea semnificativă a finanțării pentru mecanismul de protecție civilă al Uniunii 
(UCPM) la 3 miliarde EUR în cadrul următorului CFM și al Instrumentului de redresare 
al Uniunii Europene, care este esențială pentru a se asigura că Uniunea și statele membre 
sunt mai bine pregătite să răspundă la situații de urgență de mare amploare și să sprijine, 
să coordoneze și să completeze acțiunea statelor membre în domeniul protecției civile 
pentru a preveni dezastrele naturale și cele provocate de om, pentru a se pregăti pentru 
acestea și a răspunde la acestea;

4. salută majorarea pachetului financiar destinat programului LIFE la 4,8 miliarde EUR; ia 
act, cu toate acestea, de poziția Parlamentului, care dorește să dubleze finanțarea actuală; 
subliniază importanța programului LIFE pentru punerea în aplicare a Pactului verde 
european; reamintește că finanțarea pentru noul subprogram „Tranziția către o energie 
curată” nu ar trebui să fie în detrimentul finanțării pentru natură și biodiversitate, al 
economiei circulare și al atenuării schimbărilor climatice și adaptării la acestea;

5. salută acordul cu privire la obiectivul global de cheltuieli legate de climă de cel puțin 
30 %, care se aplică sumei totale a bugetului Uniunii și cheltuielilor Instrumentului de 
redresare al Uniunii Europene, luând în considerare efectele eliminării treptate a finanțării 
Instrumentului de redresare al Uniunii Europene și diferențiind între atenuarea 
schimbărilor climatice și adaptarea la acestea, acolo unde este fezabil, și obiectivul de 
7,5 % din cheltuielile anuale în cadrul CFM 2021-2027 pentru obiectivele în materie de 
biodiversitate începând din 2024 și 10 % începând din 2026; consideră că ar trebui depuse 
toate eforturile pentru a se ajunge la această cheltuială anuală de 10 % pentru 
biodiversitate cât mai curând posibil începând cu 2021;

6. subliniază că elaborarea unei metodologii transparente, cuprinzătoare și eficace, în 
conformitate cu Pactul verde european și cu principiul de a „nu aduce prejudicii”, este 
esențială pentru identificarea și urmărirea cheltuielilor legate de climă și biodiversitate; 
salută angajamentul Comisiei de a coopera îndeaproape cu Parlamentul și Consiliul în 
ceea ce privește elaborarea acesteia și atingerea țintelor aplicabile; salută faptul că vor fi 
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luate în considerare suprapunerile existente între obiectivele climatice și cele privind 
biodiversitatea;

7. reamintește importanța alocării unor resurse financiare și umane suficiente agențiilor 
descentralizate și direcțiilor generale ale Comisiei responsabile de punerea în aplicare a 
politicilor-cheie care țin de competența Comisiei ENVI, cum ar fi Pactul verde european 
și sănătatea, pe baza nevoilor lor individuale, în special în cazul în care sunt alocate noi 
sarcini; subliniază importanța asigurării unei veritabile previzibilități a veniturilor și a 
flexibilității gestiunii bugetare, care sunt condiții prealabile pentru gestionarea cu succes 
pe termen lung a agențiilor și pentru contribuția pozitivă la politicile UE; 

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru 
bugete, care este comisie competentă, să recomande aprobarea propunerii de regulament al 
Consiliului de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2021-2027. 

Am trimis o scrisoare similară dlui Jan OLBRYCHT și dnei Margarida MARQUES, coraportori 
ai Comisiei BUDG pentru cadrul financiar multianual 2021-2027.

Cu stimă, 

Pascal Canfin


