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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, da se ohrani 
konkurenčnost evropske industrije ter zagotovi čisto in zdravo življenjsko okolje;

2. poudarja, da je treba okrepiti vključevanje okoljske zakonodaje in ciljev EU v 
sektorske politike (vključno s skupno kmetijsko politiko, kohezijsko politiko in 
skupno ribiško politiko); zato predlaga poenotenje financ EU za zagotavljanje 
skladnosti z okoljsko zakonodajo in cilji politike EU; poudarja pomembnost 
prihodnjih raziskovalnih in inovacijskih programov pri uresničevanju ciljev EU glede 
pametne, trajnostne in vključujoče rasti;

3. 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;

4. 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;

5. poudarja, da je treba v naslednjem večletnem finančnem okviru zagotoviti dolgoročne 
finančne določbe za prednostne naloge na področju javnega zdravja in še zlasti za 
vsakršno strateško nadaljnje ukrepanje v zvezi z obstoječim programom EU na 
področju javnega zdravja;

6. poziva, naj naslednji večletni finančni okvir zagotavlja ustrezno usposabljanje, 
raziskave in financiranje agencij za spodbujanje celostnega pristopa EU do varnosti 
živil in s tem dolgoročno zagotavljanje visoke stopnje varnosti živil ter zdravja in 
dobrega počutja živali v EU.


