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POBUDE

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

1. je seznanjen z mnenjem Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane o poročilu z 
naslovom „Vlaganje v prihodnost: novi večletni finančni okvir za konkurenčno, trajnostno 
in vključujočo Evropo“ (2010/2211(INI) posebnega odbora za politične izzive in 
proračunska sredstva za trajnostno Evropsko unijo po letu 2013;

2. pozdravlja delovni dokument z naslovom „Program LIFE in širše: doseganje trajnosti z 
naslednjim večletnim finančnim okvirom za obdobje 2014–2020“, ki ga je 16. aprila 2012 
predstavila poročevalka Jutta Haug1;

3. je seznanjen s poročilom Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane o predlogu 
uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa Zdravje za rast, tretjega 
večletnega programa ukrepov EU na področju zdravja za obdobje 2014–2020 
(COM(2011)0709 – C7-0399/2011 – 2011/0339(COD));

4. meni, da bi moral večletni finančni okvir 2014–2020 prispevati k doseganju podnebnih in 
energetskih ciljev 20-20-20 in povečati cilj glede znižanja emisij na 30 %;

5. je prepričan, da bi moral večletni finančni okvir zajemati vsa sredstva in ukrepe, zlasti 
tiste, povezane z okoljem, civilno zaščito, podnebnimi ukrepi in zanesljivo preskrbo s 
hrano, saj Evropski parlament zagovarja metodo Skupnosti in želi zagotoviti čim večjo 
dodano vrednost virov EU;

6. meni, da bi moral večletni finančni okvir EU omogočiti, da doseže splošne cilje glede 
biotske raznolikosti, in zagotoviti sofinanciranje za upravljanje mreže Natura 2000;

7. je prepričan, da bi moral biti večletni finančni okvir v skladu s predlogom Komisije za 
prerazporeditev sredstev za zanesljivo preskrbo s hrano v razdelek 3 proračuna;

8. meni, da bi moral večletni finančni okvir zagotoviti potrebna sredstva za okoljske in 
podnebne ukrepe, učinkovitejšo uporabo ustreznih instrumentov in varnejšo energijo, 
vzpostaviti gospodarstvo, ki učinkovito uporablja vire in je odporno na podnebne 
spremembe, ter povečati konkurenčnost Unije z zagotavljanjem več okolju prijaznejših 
delovnih mest, zanesljivejše oskrbe z energijo in čistejšega zraka, ki koristi zdravju;

Program za okolje in podnebne ukrepe (LIFE) 

9. odločno zahteva, naj se vsaj 0,5 % proračuna Unije dodeli programu LIFE, ki se je izkazal 
kot majhen, a dobro usmerjen in učinkovit instrument z veliko evropsko dodano 
vrednostjo in edini instrument, ki je usmerjen izključno k podnebnim in okoljskim 
izzivom; poudarja, da bi bilo treba v okviru ustreznih skladov Unije dejavno podpirati 
celostno porabo za podnebje in okolje prek integriranih projektov LIFE; poziva, naj se 
programu LIFE dodeli delež, ki ga program potrebuje, da bo lahko prispeval k dobremu in 
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stabilnemu upravljanju mreže Natura 2000, pri tem pa naj se upošteva prispevke iz drugih 
skladov Unije;

10. meni, da bi moral večletni finančni okvir temeljiti na medsektorskem pristopu, ki je 
namenjen usklajevanju ukrepov za spopadanje s podnebnimi spremembami na vseh 
zadevnih področjih delovanja, vključno z zunanjo politiko, in v skladu s tem 30 % zneska, 
dodeljenega vsaki od politik in dejavnosti, ki se financirajo v njem, nameniti spopadanju s 
podnebnimi spremembami;

11. meni, da bi bilo treba v večletnem finančnem okviru zagotoviti zadostna finančna sredstva 
za mrežo Natura 2000 s prispevki EU in držav članic v znesku najmanj 5,8 milijarde EUR 
letno, ki bodo na voljo prek različnih skladov EU (skupna kmetijska politika, kohezijska 
politika, LIFE, Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo, Obzorje 2020), pri tem pa v 
skladu s skupnim strateškim okvirom zagotoviti večjo skladnostjo in sinergije med temi 
skladi prek okvira za prednostno ukrepanje na nacionalni ravni;

12. je prepričan, da bi bilo treba v večletnem finančnem okviru količinsko opredeliti sredstva 
za podnebne ukrepe in biotsko raznovrstnost;

13. meni, da bi moral večletni finančni okvir zagotavljati podporo za javne dobrine, kot so 
ohranjanje biotske raznovrstnosti, stabilnost podnebja ter kakovost zraka, vode in zemlje, 
pri tem pa ne ogrožati ciljev politike EU;

14. poudarja, da je treba pri dodeljevanju koncesij in javnih naročil jasno navesti pogoje glede 
varstva okolja;

15. meni, da bi moral večletni finančni okvir vključevati in količinsko opredeliti sredstva za 
načrtovano mednarodno financiranje spopadanja s podnebnimi spremembami v državah v 
razvoju, ki naj bi v skladu z dogovorom na pogajanjih okvirne konvencije Združenih 
narodov o spremembi podnebja (UNFCCC) v celoti znašala 100.000 milijonov dolarjev 
letno do leta 2020;

16. spominja na zahtevo Parlamenta, naj se prizadevanje Unije za trajnostno nizkoogljično 
razvojno pot vključi v vse politike porabe; poudarja, da bo prišlo do lažnega, 
kratkoročnega povečanja prilagodljivosti ter znatnega zmanjšanja prilagodljivosti 
prihodnjih generacij, če sredstva ne bodo odločno usmerjena k trajnostnosti v kohezijski, 
infrastrukturni, kmetijski in raziskovalni politiki Unije; zato poziva k preudarnemu 
dodeljevanju sredstev vseh skladov, kot je predlagal odbor ENVI v nekaterih mnenjih, kar 
bi privedlo do vsaj 20 % odhodkov, povezanih s podnebjem1;

17. je trdno prepričan, da bi morala biti strategija Evropa 2020 z vodilnimi pobudami, ki jih je 
treba izraziti s konkretnimi ukrepi, zavezami in zakonodajnimi okviri, glavna referenca 
politik za naslednji večletni finančni okvir; je prepričan, da bi morale vse notranje politike 
prispevati k doseganju ciljev iz strategije Evropa 2020; zato tudi meni, da bi morala 
sestava večletnega finančnega okvira zrcaliti te strateške prednostne naloge; je zavezan 
preoblikovanju Evropske unije z okrepljenim prizadevanjem za večjo trajnostnost, da bi 

                                               
1 Odhodke, povezane s podnebjem, v višini 20 % je Komisija predlagala v sporočilu z naslovom „Proračun za 
strategijo Evropa 2020“, COM(2011)0500, del II.
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dosegli pametno, vključujočo in konkurenčno Evropo; je prepričan, da bodo naložbe v 
ukrepe na področju biotske raznovrstnosti in učinkovite rabe virov ter dodatne ukrepe na 
ravni EU na področju javnega zdravja prispevale k trajnostni rasti in ustvarjanju delovnih 
mest; 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);

18. poudarja, da je treba sprejeti odločne zaščitne ukrepe, da ciljem Unije na področju 
trajnostnosti ne bo škodovalo subvencioniranje okolju škodljivih dejavnosti z visokimi 
emisijami ogljika ali dolgotrajnih infrastruktur, ki bi našo družbo ujele v netrajnostne 
vzorce; meni, da je pri tem prizadevanju nujno, da se konkretni zaščitni instrumenti 
horizontalno uporabijo za porabo Unije, kot so celovita predhodna pogojenost, trdna 
pravila navzkrižne skladnosti, strogo preverjanje programov in projektov (strateška 
presoja vplivov na okolje – SEA, presoja vplivov na okolje – EIA) v zvezi z okoljem in 
podnebjem ter pozitivno in negativno sledenje podnebja in biotske raznovrstnosti; 
poudarja, da bi v nasprotnem primeru namerno sprejeli tveganje, da bodo neskladne 
naložbe zmanjšale stroškovno učinkovitost in dodano vrednost porabe Unije;

19. je trdno prepričan, da sedanja dolžniška kriza ne bi smela voditi h kratkoročnim naložbam, 
ki bi z nadaljnjim poslabšanjem storitev biotske raznovrstnosti in ekosistemskih storitev 
poleg finančnega kapitala ogrozile tudi naravni kapital Unije; namesto tega poziva k 
vzpostavitvi primernega okvira za boj proti krizi z naprednimi naložbami, usmerjenimi v 
velike izzive prihodnosti, kot so učinkovita raba virov, podnebne spremembe in ohranitev 
ekosistemov, na področjih, kjer bi bile morebitne ekonomske in družbene koristi znatne;

20. poziva k postopni odpravi okolju škodljivih subvencij v skladih večletnega finančnega 
okvira, zlasti podpore dejavnostim z visokimi emisijami ogljika, dejavnostim, ki 
povečujejo intenzivno rabo virov in energije, in dejavnostim, ki škodijo ekosistemom in 
biotski raznovrstnosti, ter subvencij za gorivo;

21. poudarja, da bi bilo treba velik del sredstev za program Obzorje 2020 nameniti 
spodbujanju raziskav na prednostnih področjih EU, kot so podnebni ukrepi, obnovljivi viri 
energije, trajnostno upravljanje naravnih virov in biotska raznovrstnost ter ekološke 
inovacije; opozarja, da je posebni namen ekoloških inovacij spodbujati inovativno 
evropsko industrijo in skupnost inovacij, ki ustvarjata nove proizvode, procese in storitve, 
ki zagotavljajo trajnostno rast in okoljske koristi; poudarja, da je cilj tega povečati 
učinkovitost uporabe virov, zmanjšati vplive na okolje, preprečiti onesnaženje (voda) 
in/ali doseči učinkovitejšo, uspešnejšo in odgovornejšo uporabo naravnih virov.

22. meni, da bi bilo treba v večletnem finančnem okviru predvideti podporo za trajnostno 
kmetijstvo, biotsko raznovrstnost in ekosistemske storitve v okviru skupne kmetijske 
politike, tako da bi polovico vseh sredstev za to politiko namenili razvoju podeželja, 
podeželskim območjem in tamkajšnjim skupnostim, od tega pa več kot polovico za 
zagotavljanje okoljskih koristi z ohranjanjem biotske raznovrstnosti v širši obdelani 
pokrajini, izboljšanjem povezljivosti, blaženjem posledic podnebnih sprememb in 
prilagajanjem tem posledicam ter za spodbujanje inovacij v trajnostnem kmetijstvu in 
učinkoviti uporabi virov; pozdravlja predlog Komisije za reformo skupne kmetijske 
politike, ki naj bi tako postala bolj ekološka, saj naj bi 30 % plačil iz prvega stebra 
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namenili za sveženj osnovnih praktičnih zgledov na ravni kmetije, ki bi moral vključevati 
tudi kolobarjenje in raznolikost kultur, trajne pašnike in minimalno površino „območja z 
ekološko usmeritvijo“ ter podpirati dobro agronomsko prakso;

23. je trdno prepričan, da mora skupna ribiška politika spodbujati dolgoročno okoljsko 
trajnostnost, ki je prvi pogoj za gospodarsko in socialno stabilnost ter prispeva k zanesljivi 
preskrbi s hrano; zato zahteva, naj večletni finančni okvir podpre prehod k učinkovitemu 
in trajnostnemu ribolovu, ki bi na primer zagotovil, da se največji trajnostni donos doseže 
do leta 2015 in da se odpravijo zavržki;

24. je prepričan, da je treba ohraniti sredstva za zanesljivo oskrbo s hrano, ob tem pa ne 
pozabiti, da morajo biti ukrepi Unije v primeru izbruha živalskih ali rastlinskih epidemij 
učinkoviti; opozarja, da se Unija občasno sooča z nepredvidenimi grožnjami za zdravje, 
zato predlog Komisije za znižanje zneska, dodeljenega tej vrstici znotraj razdelka 3 
proračuna Unije, ni upravičen;

Kohezijska politika

25. meni, da bi moral večletni finančni okvir zagotoviti podporo kohezijskega sklada za 
projekte na področju okolja, zlasti glede biotske raznovrstnosti, učinkovite rabe virov,
urbanega okolja in onesnaženosti zraka;

26. meni, da je treba sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj nameniti za energetsko 
učinkovitost, obnovljive vire energije, inovacije ter podporo malim in srednjim podjetjem;

27. meni, da je treba sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj nameniti za energetsko 
učinkovitost, obnovljive vire energije, okoljsko učinkovitost in učinkovito rabo virov, 
ekološke inovacije ter podporo malim in srednjim podjetjem;

28. meni, da bi moral večletni finančni okvir s predhodnim pogojevanjem izboljšati presojo 
vpliva porabe v okviru kohezijske politike na okolje, kar bo prispevalo k preprečevanju 
okolju škodljive porabe in povečalo kakovost operativnih programov;

Instrument za povezovanje Evrope

29. meni, da je treba ob upoštevanju dolge življenjske dobe večjih infrastrukturnih projektov, 
ki naj bi jih podpirali instrument za povezovanje Evrope in finančni instrumenti, vključno 
s projektnimi obveznicami, najprej zagotoviti merljiv prispevek skladov, instrumentov in 
projektov k izpolnjevanju ciljev strategije Evropa 2020 ter energetskih in podnebnih ciljev 
pobude „20-20-20“ do leta 2050, pa tudi časovni načrt za prehod na nizkoogljično 
gospodarstvo; meni, da bi morali infrastrukturni projekti, ki jih bodo na področjih 
energije, prometa in komunikacij podpirali instrument za povezovanje Evrope in projektne 
obveznice, zagotoviti merljiv pozitiven vpliv na okolje, podnebje in nizkoogljično 
energetsko varnost; meni, da bi morali pri ocenjevanju in vrednotenju projektov ter 
poročanju o njih zahtevati dokazljiv prispevek k ciljem EU na področju podnebne in 
energetske politike v zvezi z vsemi zadevnimi okoljskimi politikami (SEA, EIA);

Program zdravja za rast
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30. meni, da bi bilo treba v večletnem finančnem okviru sektor zdravstvenega varstva (enega 
največjih v EU, ki ustvari 10 % BDP EU in 10 % delovnih mest v EU ter ima 
nadpovprečen odstotek zaposlenih s terciarno stopnjo izobrazbe) obravnavati kot zelo 
pomembnega za Evropo, ki jo pesti kriza; opozarja na pomen programa „Zdravje za rast“ 
za obdobje 2014–2020 in poudarja, da bo do leta 2020 v EU primanjkovalo milijon 
zdravstvenih delavcev, zaradi česar bo program zagotavljal spodbude za trg dela;

31. poudarja, da je treba upoštevati dolgoročne interese stabilnega gospodarstva, saj bodo 
kratkoročne naložbe v zdravstveno varstvo in kakovost življenja starajočih se evropskih 
državljanov dolgoročno znižale zdravstvene stroške in stroške oskrbe;

Mehanizem Unije na področju civilne zaščite

32. meni, da bi bilo treba v večletnem finančnem okviru opozoriti na naraščajočo pogostost in 
resnost naravnih in drugih nesreč ter dejstvo, da bi lahko podnebne spremembe sprožile še 
hujše nesreče; meni, da bi bilo treba zato mehanizem Unije na področju civilne zaščite 
osredotočiti na ukrepe v Uniji z dodelitvijo primernih proračunskih sredstev;

33. pozdravlja predlog Komisije o podaljšanju finančnega instrumenta civilne zaščite, da se 
zagotovi finančna podpora dejavnostim, ki obravnavajo različne vidike cikla obvladovanja 
nesreč, zlasti bolj usklajenemu in celostnemu odzivu v izrednih razmerah, boljši 
pripravljenosti na odzivanje na nesreče in inovativnim ukrepom za zmanjšanje tveganja 
nesreč; opozarja, da se bo finančni instrument civilne zaščite uporabljal tudi za 
vzpostavitev evropskih zmogljivosti za odzivanje v izrednih razmerah, ki bodo temeljile 
na sodelovanju vseh kapacitet držav članic za civilno zaščito in bodo z usklajeno 
razpoložljivostjo sredstev za civilno zaščito zagotavljale večjo stroškovno učinkovitost;

34. je prepričan, da bi moral večletni finančni okvir podpreti podaljšanje finančnega 
instrumenta civilne zaščite, da se zagotovi finančna podpora dejavnostim, ki obravnavajo 
različne vidike cikla obvladovanja nesreč; meni, da bo treba znesek, dodeljen temu 
instrumentu, upravljati prilagodljivo, da se omogoči povečanje, kadar bodo to narekovale 
okoliščine;

35. meni, da bo vzpostavitev evropskih zmogljivosti za odzivanje v izrednih razmerah 
temeljila predvsem na obstoječih zmogljivostih držav članic, s čimer bodo preprečeni 
dodatni stroški; poudarja, da bo vzpostavitev evropskih zmogljivosti za odzivanje v 
izrednih razmerah z okrepljenimi funkcijami načrtovanja in usklajevanja na evropski ravni 
koristila celotni EU, saj bodo tako nastali prihranki na ravni držav članic, ki bodo višji od 
stroškov v okviru proračuna EU, čeprav se koristi hitrega in učinkovitega odzivanja na 
nesreče v smislu človeških življenj ne da finančno opredeliti;

36. opominja, da je splošni cilj sodelovanja EU na področju civilne zaščite zagotoviti boljšo 
zaščito ljudi, okolja, lastnine in kulturne dediščine v primeru velikih naravnih in 
tehnoloških nesreč ter nesreč, ki jih povzroči človek, in da je sodelovanje v EU na 
področju civilne zaščite namenjeno:

a) omogočanju hitrega in učinkovitega odzivanja na nesreče,
b) zagotovitvi zadostne pripravljenosti akterjev civilne zaščite na nujne primere ter 
c) razvoju ukrepov za preprečevanje nesreč;
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Izvajanje in spremljanje

37. vztraja, da je pomembno zagotoviti zadostno zgornjo mejo obveznosti v razdelku 5, da 
bodo lahko institucije in agencije opravljale in izvajale svoje dolžnosti na najučinkovitejši 
način; poudarja, da je za uspešno izvajanje in spremljanje večletnih programov in politik v 
korist državljanov Unije in držav članic potrebno visoko usposobljeno in neodvisno 
osebje, ki govori več jezikov, izbrano na čim širši geografski osnovi in popolnoma 
zavezano vrednotam evropskega projekta;

38. meni, da bi moral naslednji večletni finančni okvir omogočati namensko vezavo velikih 
projektov, kot je program globalnega spremljanja okolja in varnosti (GMES); meni, da bi 
moral biti v proračunu EU določen dolgoročni prispevek za ta program, da bi zagotovili 
kontinuiteto njegovega načrtovanja in organizacijsko stabilnost; meni, da dodatnih 
sredstev, ki bi utegnila biti potrebna za ta obsežni program, ne bi smeli iskati v škodo 
manjših uspešnih projektov, ki se financirajo iz proračuna EU;

39. je seznanjen z okvirnimi zneski za posamezne decentralizirane agencije na področju 
delovanja Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane, kot jih predlaga Komisija; ni 
prepričan, da ti zneski odgovarjajo na potrebe agencij pri izpolnjevanju njihovih nalog, saj 
pomenijo zamrznitev njihovih proračunov; zahteva, da se zagotovi dovolj sredstev za 
agencije, ki delujejo na področju okolja, javnega zdravja in varnosti hrane.
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Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Kārlis Šadurskis, Carl Schlyter, 
Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Teodoros Skilakakis (Theodoros 
Skylakakis), Claudiu Ciprian Tănăsescu, Salvatore Tatarella, Thomas 
Ulmer, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Glenis Willmott, Marina 
Yannakoudakis

Namestniki, navzoči pri končnem 
glasovanju

Nikos Hrizogelos (Nikos Chrysogelos), José Manuel Fernandes, 
Christofer Fjellner, Jacqueline Foster, Jutta Haug, Judith A. Merkies, 
Vittorio Prodi, Michèle Rivasi, Marita Ulvskog, Andrea Zanoni

Namestniki (člen 187(2)), navzoči pri 
končnem glasovanju

Marisa Matias


