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POBUDE

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za proračun kot pristojni odbor, 
da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poudarja, da je v predlogu proračuna za leto 2020 s podnebjem povezanih 21,0 % vseh 
sredstev za prevzem obveznosti; obžaluje, da bo glede na proračunske trende Unije v 
sedanjem večletnem finančnem okviru dosežena samo raven 19,7 %, medtem ko je bila 
pred letom 2014 kot cilj za obdobje 2014–2020 navedena raven vsaj 20 %; poudarja, da 
bo treba po mnenju Komisije v proračunu za leto 2020, če se želi uresničiti cilj 20 %, za 
odhodke, povezane s podnebjem, predvideti dodatna sredstva v višini 3,5 milijarde 
EUR; poudarja, da bi bilo treba storiti vse, kar je mogoče, da bo skupni cilj v zvezi s 
proračunom Unije dosežen do konca leta 2020; znova poziva k bolj ambicioznemu 
vključevanju podnebnih ciljev, katerih delež bi moral znašati vsaj 40 %, pri čemer 
spominja, da je Parlament v resoluciji iz novembra 2018 zahteval delež 30 %, pa tudi k 
boljši metodologiji spremljanja podnebnih ukrepov in zagotavljanju odpornosti proti 
podnebnim spremembam v naslednjem večletnem finančnem okviru in njihovi 
uskladitvi s Pariškim sporazumom in cilji v zvezi s podnebnimi ukrepi Unije; vztraja, 
naj se v naslednjem večletnem finančnem okviru uporablja zanesljiva metodologija, 
oblikovana v skladu z mednarodno uveljavljenimi metodologijami, da bi lahko 
spremljali financiranje podnebnih ukrepov in se izognili tveganju precenjevanja 
podnebnih ukrepov; meni, da je za uresničitev naših podnebnih ciljev ključnega 
pomena, da se v naslednjem večletnem finančnem pri pripravi proračuna upošteva vidik 
vpliva na okolje;

2. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je spet le 8,3 % vseh sredstev za prevzem obveznosti 
povezanih z ustavitvijo izgube biotske raznovrstnosti, kar je najnižja raven od leta 2015, 
čeprav vrste izginjajo kot še nikoli prej in vse hitreje; poziva k zadostnemu povečanju in 
dodelitvi sledljivih sredstev, da se zagotovi dolgoročna in enotna zaščita biotske 
raznovrstnosti v Uniji; vztraja, naj se v naslednjem večletnem finančnem okviru 
uporablja zanesljiva metodologija, usklajena z mednarodno uveljavljenimi 
metodologijami, da bi lahko spremljali razvoj na področju biotske raznovrstnosti in se 
izognili tveganju precenjevanja ukrepov v zvezi z biotsko raznovrstnostjo;

3. meni, da je zlasti v zadnjem letu večletnega finančnega okvira potreben ambiciozen 
proračun za programe, povezane s podnebnimi ukrepi, pa tudi za zaščito biotske 
raznovrstnosti, da bi premostili obdobje do naslednjega večletnega finančnega okvira, 
za katerega se pričakuje, da bo trajalo nekaj časa, preden bodo vsi novi programi začeli 
delovati s polno paro;

4. poziva Unijo, naj priskrbi zadostna proračunska sredstva za celovito in učinkovito 
izvajanje prihodnjega evropskega zelenega pakta;

5. poudarja tudi, da je treba v sklopu političnih smernic za naslednjo Evropsko komisijo, 
ki jih je predstavila novoizvoljena predsednica Komisije, nujno pospešiti zmanjševanje 
emisij;

6. poudarja, da je treba v skladu z Agendo 2030 in zavezami, ki so jih Unija in njene 
države članice sprejele na generalni skupščini Združenih narodov, v proračunu za 
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leto 2020 zagotoviti zadostna sredstva za uresničitev ciljev trajnostnega razvoja;

7. ugotavlja, da so se obveznosti za program LIFE povečale za 21,5 milijona EUR (+3,9 
%); je prepričan, da je proračun za program LIFE za leto 2020 s 529,6 milijona EUR 
premajhen; poziva, naj se sredstva za leto 2020 znatno povečajo, da zagotovi 
pripravljenost in da bo izpolnjena zahteva Parlamenta, naj se sredstva za program LIFE 
v večletnem finančnem okviru za obdobje po letu 2020 podvojijo; globoko obžaluje, da 
je temu programu v predlogu proračuna za leto 2020 namenjenih zgolj 0,3 % vseh 
sredstev;

8. pozdravlja, da bo za novi program rescEU namenjen znesek 156,2 milijona EUR, da bo 
mogoče bolje obravnavati potrese, požare v naravi in gozdne požare ter druge naravne 
nesreče; poudarja, da so instrumenti, kot sta mehanizem na področju civilne zaščite in 
Solidarnostni sklad, potrebni za obvladovanje okoljskih katastrof in ocenjevanje škode 
za okolje;

9. je seznanjen s predlaganima zneskoma 69,7 milijona EUR v obveznostih (+2,0 %) ter 
64,2 milijona EUR v plačilih (+4,7 %) za zdravje; obžaluje, da ta znesek predstavlja 
samo 0,04 % celotnega predloga proračuna za leto 2020 in 1,9 % razdelka 3 (v 
obveznostih);

10. poudarja, da je treba dodeliti zadostna proračunska sredstva za pripravo in izvedbo 
prihodnjega evropskega načrta za boj proti raku; poudarja, da je ta načrt bistvenega 
pomena za spodbujanje in izboljšanje preventive, raziskav, dostopa do inovacij in 
ponovne vključitve;

11. je seznanjen s predlaganima zneskoma 280,0 milijona EUR v obveznostih (–3,3 %) ter 
244,7 milijona EUR v plačilih (2,3 %) za živila in krmo; obžaluje, da ta znesek 
predstavlja samo 0,17 % celotnega predloga proračuna za leto 2020 in 7,5 % razdelka 3 
(v obveznostih);

12. je seznanjen s predlaganima zneskoma 156,2 milijona EUR v obveznostih (+4,4 %) ter 
77,0 milijona EUR v plačilih (–5,7 %) za mehanizem Unije na področju civilne zaščite, 
ki je temeljni kamen evropske solidarnosti;

13. ugotavlja, da se število stalnih in začasnih delovnih mest, odobrenih v predlogu 
proračuna za leto 2020, glede na leto 2019 ni spremenilo za Evropski center za 
preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) in Evropsko agencijo za zdravila 
(EMA), povečalo pa se je za Evropsko agencijo za varnost hrane (EFSA) (+34, po 
reviziji splošne zakonodaje o živilih), Evropsko agencijo za okolje (EEA) (+1) in 
Evropsko agencijo za kemikalije (ECHA) (+2); poudarja, da je treba po potrebi tem 
agencijam zagotoviti več finančnih in kadrovskih virov, da bodo lahko opravljale svoje 
poslanstvo in naloge, s tem pa spodbujale tudi znanstveni pristop v Uniji; poudarja, da 
bi boljše usklajevanje med agencijami optimiziralo njihovo delo, pa tudi uporabo javnih 
sredstev;

14. poziva Komisijo, naj začne hitro izvajati pilotne projekte in pripravljalne ukrepe;

15. poudarja, da bi bilo treba pilotne projekte in pripravljalne ukrepe uskladiti s podnebnimi 
cilji ter jim zagotoviti zadostna sredstva skozi celoten cikel izvajanja, saj bodo lahko le 
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tako uresničili ves svoj potencial in postavili temelje za sprejetje prihodnjih ukrepov.
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