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FORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Budgetudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. minder om, at Unionens budget for 2021 er det første budget under den flerårige 
finansielle ramme (FFR) for 2021-2027; understreger, at de beløb, der er afsat til 2021-
budgettet, bør matche EU-borgernes forventninger i et post-covid-19-Europa og fremme 
en stærk økonomisk genopretning og bør bringes i overensstemmelse med Parisaftalen 
og målene i den grønne pagt, i særdeleshed målet om at blive klimaneutral inden 2050, 
og samtidig støtte de medlemsstater, der har været hårdest ramt; opfordrer 
Kommissionen til at vurdere Unionens budget for 2021 i lyset af bestemmelserne i dette 
stykke og til at foretage passende korrektioner, hvis de ikke overholdes;

2. glæder sig over, at der er tilvejebragt et solvensstøtteinstrument, som fastsætter, at 
modtagere af finansiel støtte vil blive tilskyndet til at implementere en plan for grøn 
omstilling; er af den opfattelse, at denne bestemmelse bør være obligatorisk;

3. mener, at Unionen også bør udvise globalt lederskab på klimaområdet gennem sin 
budgetlægning; fremhæver, at der bør gøres alt for at sikre, at de overordnede mål om 
mainstreaming af klima- og biodiversitetsspørgsmål bliver nået hurtigst muligt; minder 
om Parlamentets standpunkt om at opfordre til, at 10 % af Unionens budget afsættes til 
biodiversitetsrelaterede udgifter; påpeger, at klima- og biodiversitetsrelaterede udgifter 
skal følges ved hjælp af en mere solid, gennemsigtig og sammenhængende metode; er 
af den opfattelse, at klassificeringsforordningen udgør den rigtige ramme for en 
ajourføring af denne metode;

4. opfordrer Kommissionen til at implementere værktøjer til grøn budgettering fra 2021; 
fremhæver i denne forbindelse betydningen af en effektiv klima- og 
biodiversitetssikring af budgettet;

5. understreger, at der bør afsættes tilstrækkelige midler til EU-
civilbeskyttelsesmekanismen med henblik på at kunne bidrage til at tackle 
folkesundhedskriser, skovbrande, oversvømmelser, jordskælv og andre naturkatastrofer 
og menneskeskabte katastrofer, hvis følgevirkninger forventes at blive yderligere 
forværret af klimaforandringerne;

6. fremhæver, at Unionens budget for 2021 bør indeholde tilstrækkelige midler til 
udvikling af kapaciteter til håndtering af pandemier for at sikre beskyttelsen af 
Unionens borgere, navnlig til strategisk materiel såsom vacciner, behandlinger og 
medicinsk udstyr; påpeger, at styrkelsen af kompetencerne i Det Europæiske Center for 
Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC), som er fastsat i den nye FFR, bør 
afspejles i passende budgettiltag fra 2021;

7. påpeger vigtigheden af at sikre, at de EU-agenturer, der hører under Udvalget om Miljø, 
Folkesundhed og Fødevaresikkerheds ansvarsområde, får tildelt tilstrækkelige 
finansielle midler og passende menneskelige ressourcer, som sætter dem i stand til at 
opfylde deres mandat, udføre deres opgaver og reagere optimalt på konsekvenserne af 
covid-19-udbruddet; understreger, at der er behov for en ordentlig koordinering mellem 
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agenturerne for at øge effektiviteten af deres arbejde og muliggøre en rimelig brug af 
offentlige midler;

8. opfordrer Kommissionen til hurtigt at gennemføre pilotprojekter og forberedende 
foranstaltninger.


