
PA\1197085SL.docx PE646.875v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

Evropski parlament
2019-2024

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

2019/2213(BUD)

23.1.2020

OSNUTEK MNENJA
Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane

za Odbor za proračun

o Smernicah za proračun za leto 2021 – oddelek III
(2019/2213(BUD))

Pripravljavec mnenja: Pascal Canfin



PE646.875v01-00 2/3 PA\1197085SL.docx

SL

PA_NonLeg



PA\1197085SL.docx 3/3 PE646.875v01-00

SL

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 treba v proračunu za leto 2021 zagotoviti zadostna sredstva, da bo lahko 
Unija hitro sprejela konkretne ukrepe, potrebne za odzivanje na podnebne in okoljske 
izredne razmere; vztraja, da bi moral naslednji proračun prispevati, da Unija izpolni 
svoje obveznosti iz Pariškega sporazuma, biti popolnoma usklajen s ciljem omejevanja 
globalnega segrevanja na manj kot 1,5 °C in prispevati k zaustavitvi izgube biotske 
raznovrstnosti;

2. poudarja, da je proračun Unije za leto 2021 prvi v večletnem finančnem okviru za 
obdobje 2021–2027; poudarja, da je treba od samega začetka novega večletnega 
finančnega okvira vložiti vse napore, da se zagotovi uresničitev splošnega cilja 
vključevanja podnebnih vprašanj v celotnem obdobju;

3. poudarja, naj se ukrepe v zvezi s podnebjem in biotsko raznovrstnostjo spremlja z 
uporabo zanesljive metodologije, ki bo temeljila na mednarodno uveljavljenih 
metodologijah, zlasti da bi se izognili tveganju precenjevanja dodeljenih sredstev; 
opozarja na stališče, da je treba v naslednjem večletnem finančnem okviru 10 % porabe 
nameniti za ohranjanje biotske raznovrstnosti, kar bi se moralo odražati v proračunu 
Unije za leto 2021;

4. poudarja, da bi moral proračun Unije za leto 2021 utreti pot popolnemu in učinkovitemu 
izvajanju evropskega zelenega dogovora; 

5. poudarja, da je treba zagotoviti zadostna sredstva v proračunu za leto 2021 za 
uresničitev ciljev trajnostnega razvoja OZN;

6. poudarja, da bi bilo treba dodeliti ustrezna proračunska sredstva v proračunu za leto 
2021 za pripravo in izvedbo prihodnjega evropskega načrta za boj proti raku;

7. poudarja, da bi bilo treba zagotoviti zadostna sredstva za mehanizem Unije na področju 
civilne zaščite, da bi prispevali k spopadanju z gozdnimi požari, poplavami, potresi in 
drugimi naravnimi nesrečami in nesrečami, ki jih povzroči človek, katerih učinki se 
bodo zaradi podnebnih sprememb še povečali;

8. poudarja, da je treba v proračunu za leto 2021 zagotoviti finančna sredstva, ki bodo 
zadostovala za ustrezno financiranje agencij Unije in jim omogočila izpolnjevanje 
njihovega mandata in izvajanje njihovih nalog.


