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POBUDE

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Posebni odbor za politične izzive in 
proračunska sredstva za trajnostno Evropsko unijo po letu 2013 kot pristojni odbor, da v svoj 
predlog resolucije vključi naslednje predloge:

1. poudarja, da prihodnje trajnostno gospodarstvo ni le moralni cilj, temveč tudi gospodarska 
nujnost; meni, da bi EU morala voditi to preoblikovanje in spodbujati prehod na 
trajnostno nizkoogljično družbo z manjšo porabo energije, decentralizirano oskrbo z njo, 
večjo rabo energije iz obnovljivih virov in zagotavljanjem odpornosti ekosistemov, da se 
ohrani konkurenčnost evropske industrije ter zagotovi čisto in zdravo življenjsko okolje;

2. opominja, da bi morala prihodnja finančna perspektiva doseči cilje strategije EU 2020, 
zlasti podnebne in energetske cilje 20/20/20, kar zajema tudi predvideno 30-odstotno 
zmanjšanje emisij, in uresničiti cilje vodilne pobude „Evropa, gospodarna z viri“;

3. ponavlja, kako pomembno je pretvoriti evropsko gospodarstvo v tako, da bo učinkovito 
izrabljalo vire; zato meni, da bi morala EU uporabiti svoj proračun za zmanjšanje rabe 
virov in odvisnosti od uvoza in obenem za več recikliranja in predelave na področju 
odpadkov, vode, surovin in zemljišč;

4. poudarja, da je treba okrepiti vključevanje zakonodaje EU na področju okolja, javnega 
zdravja in podnebja ter ciljev v sektorske politike (vključno s skupno kmetijsko politiko, 
kohezijsko politiko, skupno ribiško ter razvojno politiko); zato predlaga poenotenje financ 
EU za zagotavljanje skladnosti z okoljsko zakonodajo EU in zakonodajo s področja 
javnega zdravja ter dejaven prispevek izdatkov iz proračuna EU k ciljem njene okoljske 
politike in, skladno s predlogom Komisije za revizijo proračuna, tudi vključitev 
obveznosti za pregledno opredelitev tega, ali so področni programi spodbudili podnebne 
cilje iz strategije Evropa 2020; poudarja pomen prihodnjih raziskovalnih in inovacijskih 
programov pri uresničevanju ciljev EU glede pametne, trajnostne in vključujoče rasti;

5. meni, da bi moral proračun EU podpirati zagotavljanje javnih dobrin, ki jih trg ne 
zagotavlja v zadostni meri; okoljske javne dobrine vključujejo ohranjanje biotske 
raznovrstnosti in ekosistemov, divjine, podnebne stabilnosti in zmogljivosti za absorpcijo 
ogljika, oskrbo z vodo in kakovost vode, kakovost zraka in prsti, odpornost na požare in 
poplave ter tudi ohranjanje dragocenih kulturnih in zgodovinskih krajin; zato meni, da bi 
morala skupna kmetijska politika nagrajevati kmete in vzdrževalce zemljišč, saj 
zagotavljajo javne dobrine, na primer privlačno in biotsko raznovrstno pokrajino, 
strukturni in kohezijski skladi pa bi morali spodbujati ekološki trajnostni razvoj in prehod 
na družbo z nizko porabo energije in z učinkovito izrabo virov;

6. poziva, naj bodo vsi instrumenti strukturne in kohezijske politike v novem finančnem 
obdobju usmerjeni v doseganje stroškovno učinkovitega zmanjševanja toplogrednih 
plinov, v skladu z višjim ciljem za zmanjševanje emisij do leta 2020, da bi dosegli cilj 
2°C;

7. poudarja, da je treba razširiti nacionalne in evropske račune na okoljska vprašanja, da bi 
omogočili zeleno pretvorbo evropskega gospodarstva, ki bo privedlo do dolgoročne 
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gospodarske rasti in blaginje, kakor je med drugim zapisala Evropska agencija za okolje v 
svojem poročilu za leto 2010 o stanju evropskega okolja in obetih;

8. je prepričan, da lahko samo skladen proračun EU resnično prinese najboljše rezultate; 
ponavlja, da skladnejša proračunska politika ne pomeni samo skladnosti med različnimi 
politikami, pač pa tudi med nacionalnimi proračuni in proračunom EU;

9. poudarja, da mora biti namen izdatkov EU jasneje opredeljen in usmerjen v projekte, ki 
bodo najbolj koristni za javnost na evropski ravni in ki bodo podpirali glavne evropske 
cilje, na primer prehod v nizkoogljično gospodarstvo in skladno podporo čisti zeleni rasti;

10. izraža zaskrbljenost zaradi finančnih in političnih posledic okolju škodljivih subvencij; 
meni, da evropsko financiranje ne bi smelo negativno vplivati na okolje, podnebne 
spremembe, ekosisteme in biotsko raznovrstnost tako zunaj kot znotraj EU; zato poziva 
Komisijo, naj identificira in nato za EU posledično čim prej, najkasneje do leta 2020, 
odpravi vse okolju škodljive subvencije v skladu z zavezami, sprejetimi v okviru 
Konvencije o biološki raznovrstnosti iz Nagoje, in naj se ves proračun pregleda z vidika 
podnebja in biotske raznovrstnosti; z ukinitev takšnih škodljivih subvencij bi se sprostila 
sredstva, ki bodo na primer lahko uporabljena za ustvarjanje zelenih delovnih mest; 
poziva tudi, naj se evropska plačila pred izvedbo ocenijo, da se zagotovi, da ne bodo 
povzročala negativnih učinkov ali spodkopavala evropskih ciljev glede podnebja, energije, 
biotske raznovrstnosti in virov;

11. je torej prepričan, da je treba vse evropsko financiranje pred izvedbo pregledati z vidika 
podnebja in okolja in s tem zagotoviti, da ne bo negativnih učinkov na evropske cilje 
glede okolja, podnebja, biotske raznovrstnosti ali rabe virov; ponovno poudarja, da mora 
temu slediti ustrezno spremljanje, ki bi zagotovilo, da bodo zastavljeni cilji tudi doseženi 
in da bodo zahteve izpolnjene, in je treba dejavno spodbujati uresničevanje ciljev glede 
podnebja, energije in biotske raznovrstnosti za leto 2020;

12. je zaskrbljen zaradi pomanjkanja preglednosti pri odhodkih EU in je prepričan, da bo 
odprt, pregleden informacijski proces za vse državljane okrepil prihodnost skupnosti in da 
bi moral zato proračun EU zagotoviti popolno, pravočasno in dostopno razrešnico za 
njegove izdatke;

13. znova poudarja, da je treba doseči cilje EU na področju podnebja in biotske 
raznovrstnosti, in poziva EU, naj zagotovi, da se bodo ti cilji odražali v vseh drugih 
politikah; poziva EU, naj se za doseganje teh ciljev zaveže k strukturno gledano 
zadostnemu financiranju ter dodatno poveča zmožnost držav v razvoju, da v različne 
sektorje in načrte za gospodarski razvoj vključujejo okoljske naloge ter blaženje 
podnebnih sprememb in prilagajanje nanje;

14. poziva, naj bo v proračunu EU zagotovljenih dovolj sredstev s strukturno osnovo za 
uresničevanje okoljskih ciljev, in naj se v različnih evropskih skladih namenijo sredstva za 
okolju prijazna področja, na primer varčevanje z energijo, trajnostno kmetijstvo in javni 
prevoz, ki prispevajo k močnejšemu in odpornejšemu gospodarstvu EU;

15. še vedno meni, da je treba sofinanciranje za upravljanje omrežja Natura 2000 zagotoviti iz 
namenskega vira v novem proračunskem okviru EU, če želimo doseči evropske in 
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svetovne cilje glede biotske raznovrstnosti; poudarja, da se naložba v ohranitev biotske 
raznovrstnosti po poročilu TEEB (The Economics of Ecosystems and Biodiversity, 
ekonomija ekosistemov in biotske raznovrstnosti) povrne do stokrat;

16. poudarja, da je treba v naslednjem večletnem finančnem okviru zagotoviti dolgoročna 
finančna sredstva za prednostne naloge na področju javnega zdravja, spodbujanja zdravja 
in preprečevanja bolezni, zlasti s strateškim in učinkoviteje vodenim akcijskim 
programom za spremljanje obstoječih programov EU na področju javnega zdravja;

17. priznava pozitivni učinek naložb v zdravstveno infrastrukturo na strukturne reforme v 
zdravstvu in poudarja, da je treba ohraniti in okrepiti strukturne sklade za zdravstveno 
infrastrukturo ter s tem podpreti prilagajanje zdravstvenih sistemov in inovacije v njih za 
rast in trajnost;

18. poziva, naj naslednji večletni finančni okvir zagotovi ustrezno financiranje usposabljanj, 
raziskav in agencij, da se spodbudi celostni pristop EU do varnosti hrane in s tem 
dolgoročno zagotavljanje visoke stopnje varnosti hrane ter zdravja in dobrega počutja 
živali v EU;

19. poziva, naj se izobraževanje in vseživljenjsko učenje štejeta za ključna dejavnika pri 
izboljševanju javnega zdravja;

20. poudarja, da je program LIFE+ pomemben kot osrednji instrument EU, ki je v celoti 
namenjen okoljskemu financiranju, in da ga je treba v prihodnjem večletnem finančnem 
okviru okrepiti, da bi dosegli okoljske cilje EU, obenem pa spodbujali sinergije z drugimi 
finančnimi instrumenti EU;

21. poudarja, da morajo Evropsko računsko sodišče in pristojni nacionalni organi oceniti 
zakonitost in tudi učinkovitost evropskih izdatkov ter stopnjo, do katere zadevni ukrepi 
prispevajo k izpolnjevanju okoljskih ciljev;

22. poziva Komisijo, naj nadalje razvije in Parlamentu redno predstavlja glavne kakovostne in 
količinske kazalnike učinkovitosti za izvrševanje proračuna v prihodnjem večletnem 
finančnem okviru, ki se uporabljajo poleg neporavnanih obveznosti (RAL) in obveznosti, 
za katere je še treba skleniti pogodbe (RAC);

23. odločno poziva Komisijo, naj poveča učinkovitost in uspešnost prihodnjih finančnih 
instrumentov z boljšim spremljanjem kakovostnih kazalnikov uspešnosti in poročanjem o 
njih;

24. poziva Komisijo, naj predstavi letne cilje politike, ki naj bi jih uresničili v prihodnjem 
večletnem finančnem okviru, tako da bi lahko bolje spremljali uresničevanje rezultatov do 
konca obdobja tega večletnega finančnega okvira.
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