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WSKAZÓWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
Żywności zwraca się do Komisji Budżetowej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o 
uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. przypomina, że budżet Unii na rok 2021 jest pierwszym budżetem w wieloletnich 
ramach finansowych na lata 2021–2027; podkreśla, że kwoty w budżecie na 2021 r. 
powinny odpowiadać oczekiwaniom obywateli Unii w Europie po pandemii COVID-
19, sprzyjając zdecydowanemu ożywieniu gospodarczemu, oraz powinny być zgodne z 
postanowieniami porozumienia paryskiego i celami Zielonego Ładu, w szczególności z 
osiągnięciem neutralności klimatycznej do 2050 r., a jednocześnie powinny wesprzeć 
państwa członkowskie, które najbardziej ucierpiały w czasie pandemii; wzywa Komisję 
do dokonania oceny budżetu Unii na 2021 r. w świetle przepisów niniejszego ustępu 
oraz do dokonania odpowiednich korekt, jeżeli nie będzie on z nimi zgodny;

2. z zadowoleniem przyjmuje wprowadzenie instrumentu wsparcia wypłacalności, który 
stanowi, że beneficjenci wsparcia finansowego będą zachęcani do stworzenia planu 
przejścia na zieloną gospodarkę; jest zdania, że zasada ta powinna być obowiązkowa;

3. uważa, że Unia powinna poprzez sposób planowania budżetu zademonstrować również 
światowe przywództwo w dziedzinie klimatu; podkreśla, że należy podjąć wszelkie 
możliwe starania, by zapewnić jak najszybsze osiągnięcie ogólnych celów polegających 
na uwzględnieniu kwestii klimatu i różnorodności biologicznej; przypomina stanowisko 
Parlamentu wzywającego do przeznaczania 10 % budżetu Unii na wydatki związane z 
różnorodnością biologiczną; zwraca uwagę, że wydatki związane z klimatem i 
różnorodnością biologiczną muszą być monitorowane za pomocą solidniejszej, bardziej 
przejrzystej i kompleksowej metodyki; jest zdania, że rozporządzenie w sprawie 
systematyki zapewnia odpowiednie ramy aktualizacji tej metodyki;

4. wzywa Komisję do stosowania od 2021 r. narzędzi ekologicznego planowania budżetu; 
podkreśla w związku z tym znaczenie faktycznego uwzględnienia w budżecie działań 
na rzecz klimatu i różnorodności biologicznej;

5. podkreśla, że należy przeznaczyć wystarczające środki na unijny mechanizm ochrony 
ludności, aby pomóc w walce z zagrożeniami zdrowia publicznego, pożarami lasów, 
powodziami, trzęsieniami ziemi, oraz innymi klęskami żywiołowymi i katastrofami 
spowodowanymi przez człowieka, których skutki będą przypuszczalnie jeszcze bardziej 
dramatyczne w wyniku zmiany klimatu;

6. podkreśla, że budżet Unii na 2021 r. powinien obejmować wystarczające środki na 
rozwój zdolności do radzenia sobie z pandemiami, aby chronić obywateli Unii, w 
szczególności jeśli chodzi o materiały strategiczne, takie jak szczepionki, leki i wyroby 
medyczne; podkreśla, że przewidziane w nowych WRF wzmocnienie uprawnień 
Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) powinno od 2021 
r. znaleźć odzwierciedlenie w odpowiednich środkach budżetowych;

7. zwraca uwagę na znaczenie zapewnienia agencjom Unii wchodzącym w zakres 
kompetencji Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i 
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Bezpieczeństwa Żywności wystarczających zasobów finansowych i odpowiednich 
zasobów ludzkich, aby umożliwić im wypełnianie ich mandatu, realizację zadań i 
optymalne reagowanie na skutki pandemii COVID-19; podkreśla, że aby zwiększyć 
skuteczność ich pracy i umożliwić uczciwe wykorzystywanie funduszy publicznych, 
niezbędna jest właściwa koordynacja między agencjami;

8. wzywa Komisję do szybkiego wdrożenia projektów pilotażowych oraz działań 
przygotowawczych.


