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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 
trenutnem večletnem finančnem okviru dosežena samo raven 19,7 %; poudarja, da bi 
bilo treba storiti vse, kar je mogoče, da bo skupni cilj za proračun EU dosežen do konca 
leta 2020; znova poziva k bolj ambicioznemu vključevanju podnebnih ciljev v 
naslednjem večletnem finančnem okviru in njegovi uskladitvi s Pariškim sporazumom;

2. ugotavlja, da je 8,3 % vseh sredstev za prevzem obveznosti povezanih z ustavitvijo 
izgube biotske raznovrstnosti; poziva, da se dodelijo zadostna in sledljiva sredstva, da 
se zagotovi dolgoročna zaščita biotske raznovrstnosti v Uniji;

3. poudarja, da je treba dodeliti zadostna proračunska sredstva za uresničitev prihodnjega 
evropskega zelenega dogovora;

4. ugotavlja, da so se obveznosti za program LIFE povečale za 21,5 milijona EUR (+3,9 
%); obžaluje, da je temu programu v predlogu proračuna za leto 2020 namenjenih zgolj 
0,3 % vseh sredstev;

5. 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);

6. 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);

7. 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;

8. 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 tem agencijam po 
potrebi zagotoviti več finančnih in kadrovskih virov, da bodo lahko opravljale svoje 
poslanstvo in naloge, s tem pa v Uniji tudi promovirale znanstveni pristop; poudarja, da 
bi boljše usklajevanje med agencijami optimiziralo njihovo delo, pa tudi uporabo javnih 
sredstev;

9. poziva Komisijo, naj začne hitro izvajati pilotne projekte in pripravljalne ukrepe;
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10. opozarja, da bi bilo treba pilotnim projektom in pripravljalnim ukrepom dodeljevati 
zadostna sredstva skozi celoten cikel izvajanja, saj bodo lahko le tako uresničili svoj 
potencial.


