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Predlog spremembe 1
Nicola Caputo

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. se obenem povsem zaveda, da so 
politike in instrumenti financiranja, ki so v 
pristojnosti tega odbora, majhni v 
primerjavi z drugimi instrumenti politik in 
financiranja v razdelkih 2 in 3 ter da niso 
deležni tolikšne pozornosti kot drugi 
programi in skladi; zato odločno zavrača 
vsako nadaljnje zmanjšanje financiranja 
programov in proračunskih vrstic, saj bi 
bile njegove posledice nesprejemljive; 
poziva zlasti države članice, naj izvajanje 
okoljskih in podnebju prijaznih politik, 
ukrepov in projektov razumejo kot 
priložnost za spodbujanje rasti, ne pa kot 
breme;

2. se obenem povsem zaveda, da so 
politike in instrumenti financiranja, ki so v 
pristojnosti tega odbora, majhni v 
primerjavi z drugimi instrumenti politik in 
financiranja v razdelkih 2 in 3 ter da niso 
deležni tolikšne pozornosti kot drugi 
programi in skladi; zato odločno zavrača 
vsako nadaljnje zmanjšanje financiranja 
programov in proračunskih vrstic, saj bi 
bile njegove posledice nesprejemljive; 
poziva zlasti države članice, naj izvajanje 
okoljskih in podnebju prijaznih politik, 
ukrepov in projektov razumejo kot 
priložnost za spodbujanje rasti in 
trajnostnega razvoja, ne pa kot breme; 
poudarja, da ustvarjanje zelenih delovnih 
mest in gospodarska rast malih in 
srednjih podjetij v EU izhajata tudi iz 
izvajanja okoljske zakonodaje;

Or. it

Predlog spremembe 2
Piernicola Pedicini, Marco Zanni, Eleonora Evi, Marco Affronte, Marco Valli

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. je seznanjen s strogimi proračunskimi 
omejitvami na nacionalni ravni in s 
prizadevanji za konsolidacijo, ki so v teku; 
vseeno poudarja, da mora proračunski 
organ pri odločanju o predlogu proračuna 
za leto 2016 upoštevati znatno evropsko 
dodano vrednost politik in instrumentov 
financiranja, ki so v pristojnosti tega 

3. obžaluje obstoj strogih proračunskih 
omejitev na nacionalni ravni in izvajanje 
občutnih prizadevanj za konsolidacijo, ki 
jih zahteva Unija; poudarja, da mora 
proračunski organ pri odločanju o predlogu 
proračuna za leto 2016 ustrezno upoštevati 
znatno evropsko dodano vrednost politik in 
instrumentov financiranja, ki so v 
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odbora; pristojnosti tega odbora;

Or. it

Predlog spremembe 3
Giovanni La Via

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. močno obžaluje, da je Svet predlagal, 
kot je videti, horizontalno zmanjšanje 
proračuna za nekatere pomembne 
programe, zlasti za tretji program za 
ukrepe Unije na področju zdravstva 
(2014–2020), v vrsticah za hrano in 
varnost krme ter za preprečevanje nesreč 
in pripravljenost v Uniji; v okviru pristopa 
Unije k mednarodnim konvencijam (npr. 
Nagojski protokol) zavrača zmanjšanje 
sredstev za ustrezne proračunske vrstice, 
ki ga predlaga Svet;

Or. en

Predlog spremembe 4
Giovanni La Via

Osnutek mnenja
Odstavek 3 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3b. opozarja, da je treba v splošnem 
ohraniti raven sredstev, dodeljenih 
proračunskim vrsticam, ki so v 
pristojnosti tega odbora, na ravni iz leta 
2015; zato poziva, naj se za vse programe 
in instrumente financiranja, ki so v 
pristojnosti tega odbora, v celoti obnovijo 
prvotni zneski, navedeni v predlogu 
proračuna;
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Or. en

Predlog spremembe 5
Marco Affronte, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Valli, Marco Zanni

Osnutek mnenja
Odstavek 4 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. opozarja, da bo program Obzorje 2020 
prispeval k ciljem v pristojnosti tega 
odbora prek raziskovalnih projektov na 
področjih podnebja, zdravja in okolja; 
potrjuje svojo zavezo, da bo spremljal 
usklajevanje projektov s sovpadajočimi 
cilji ter napredek pri njihovem izvajanju;

4. opozarja, da bo program Obzorje 2020 
prispeval k ciljem v pristojnosti tega 
odbora prek raziskovalnih projektov na 
področjih podnebja, zdravja in okolja; 
potrjuje svojo zavezo, da bo spremljal 
usklajevanje projektov s sovpadajočimi 
cilji ter napredek pri njihovem izvajanju; 
odločno obsoja odločitev o zmanjšanju 
sredstev za ta program, da bi se pokrilo 
jamstvo za EFSI;

Or. it

Predlog spremembe 6
Marco Affronte, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Valli, Marco Zanni

Osnutek mnenja
Odstavek 5 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja, da so raziskave in inovacije na 
področju okolja osrediščene v izzivu 
„Podnebni ukrepi, okolje, učinkovita raba 
virov in surovin“ v okviru programa 
Obzorje 2020, ki ima za cilj vzpostaviti 
gospodarstvo in družbo, ki gospodarneje 
izkoriščata vire in sta odporna na podnebne 
spremembe, varovati in trajnostno 
upravljati naravne vire in ekosisteme ter 
zagotavljati trajnostno oskrbo s surovinami 
in njihovo uporabo, da bi se zagotovilo 
zadovoljevanje potreb rastočega 
svetovnega prebivalstva v okvirih 
trajnostnih omejitev naravnih virov in 

5. v zvezi s tem poudarja, da so raziskave in 
inovacije na področju okolja osrediščene v 
izzivu „Podnebni ukrepi, okolje, učinkovita 
raba virov in surovin“ v okviru programa 
Obzorje 2020, pri katerem gre za eno od 
proračunskih vrstic, ki so bile prizadete z 
zmanjšanjem sredstev zaradi EFSI;
opozarja, da ima ta ukrep za cilj 
vzpostaviti gospodarstvo in družbo, ki 
gospodarneje izkoriščata vire in sta 
odporna na podnebne spremembe, varovati 
in trajnostno upravljati naravne vire in 
ekosisteme ter zagotavljati trajnostno 
oskrbo s surovinami in njihovo uporabo, da 
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ekosistemov; bi se zagotovilo zadovoljevanje potreb 
rastočega svetovnega prebivalstva v 
okvirih trajnostnih omejitev naravnih virov 
in ekosistemov;

Or. it

Predlog spremembe 7
Marco Affronte, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Valli, Marco Zanni

Osnutek mnenja
Odstavek 6 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. ugotavlja, da predlog proračuna EU za 
leto 2016 znaša 153,5 milijarde EUR v 
sredstvih za prevzem obveznosti (vključno 
z reprogramiranimi 4,5 milijarde EUR iz 
leta 2014) in 143,5 milijarde EUR v 
sredstvih za plačila; poudarja, da to, če ne 
upoštevamo učinka reprogramiranja v 
letih 2015 in 2016, v primerjavi s 
proračunom za leto 2015 pomeni 
povečanje za +2,4 % v obveznostih in +1,6 
% v plačilih; poudarja, da ta v celoti 
zmerna povečanja, ki sledijo poti 
večletnega finančnega okvira in 
upoštevajo inflacijo, dejansko ne 
pomenijo skoraj nikakršnega povečanja, 
kar priča o tem, kako pomembni sta 
uspešnost in učinkovitost porabe;

6. ugotavlja, da predlog proračuna EU za 
leto 2016 znaša 153,5 milijarde EUR v 
sredstvih za prevzem obveznosti (vključno 
z reprogramiranimi 4,5 milijarde EUR iz 
leta 2014) in 143,5 milijarde EUR v 
sredstvih za plačila; poudarja, da se tako še 
povečuje predvidena vrzel med sredstvi za 
obveznosti in sredstvi za plačila, zaradi 
česar bo težko najti hitro in oprijemljivo 
rešitev za problem primanjkljaja sredstev 
za plačila in zaostankov plačil, ki se sedaj 
vleče že nekaj let;

Or. it

Predlog spremembe 8
Giovanni La Via

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. poziva Svet, naj ne zmanjša sredstev za 
politike in instrumente financiranja, ki so 

črtano
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v pristojnosti tega odbora;

Or. en

Predlog spremembe 9
Nicola Caputo

Osnutek mnenja
Odstavek 12

Osnutek mnenja Predlog spremembe

12. opozarja na izjemen pomen naložb v 
raziskave in inovacije na več področjih, ki 
so v pristojnosti tega odbora, ter poudarja, 
da je treba s proračunom za leto 2016 
ustrezno izraziti prednost, ki se namenja 
takšnim naložbam;

12. opozarja na izjemen pomen naložb v 
raziskave in inovacije na več področjih, ki 
so v pristojnosti tega odbora, ter poudarja, 
da je treba s proračunom za leto 2016 
ustrezno izraziti prednost, ki se namenja 
takšnim naložbam; opozarja, da so 
trajnostna rast in zmogljivosti za inovacije
evropskih malih in srednjih podjetij 
glavne konkurenčne prednosti Unije na 
globaliziranih trgih;

Or. it

Predlog spremembe 10
Valentinas Mazuronis

Osnutek mnenja
Odstavek 13

Osnutek mnenja Predlog spremembe

13. opozarja zlasti na kar občutno dodano 
vrednost na ravni Unije pri zdravstvenih 
raziskavah (npr. raziskave za pediatrična 
zdravila in zdravila sirote), pa tudi pri 
čezmejnih tveganjih za zdravje; v takšnih 
okoliščinah globoko obžaluje, da se pri 
programu javnega zdravja, za katerega je 
skupaj namenjenih le 62,2 milijona EUR 
sredstev za prevzem obveznostih, kar 
predstavlja, tako kot v prejšnjih letih, zgolj 
0,04 % sredstev za prevzem obveznosti v 
predlogu proračuna za leto 2016, ne odraža 
v celoti pomen zdravja kot vrednote po 

13. opozarja zlasti na kar občutno dodano 
vrednost na ravni Unije pri zdravstvenih 
raziskavah (npr. raziskave za pediatrična 
zdravila in zdravila sirote), pa tudi pri 
čezmejnih tveganjih za zdravje, na primer 
eboli; poziva, naj se zagotovi, da 
zmanjšanje proračuna za Obzorje 2020 ne 
bo vplivalo na financiranje novih 
raziskovalnih projektov EU o diagnostiki 
in cepivu zoper ebolo; v takšnih 
okoliščinah globoko obžaluje, da se pri 
programu javnega zdravja, za katerega je 
skupaj namenjenih le 62,2 milijona EUR 
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sebi in kot pogoja za spodbujanje rasti; sredstev za prevzem obveznostih, kar 
predstavlja, tako kot v prejšnjih letih, zgolj 
0,04 % sredstev za prevzem obveznosti v 
predlogu proračuna za leto 2016, ne odraža 
v celoti pomen zdravja kot vrednote po 
sebi in kot pogoja za spodbujanje rasti; 
poziva Svet, naj ponovno razmisli o 
dodatnem zmanjšanju proračuna, ki ga je 
uvedel za ta program;

Or. en

Predlog spremembe 11
Valentinas Mazuronis

Osnutek mnenja
Odstavek 14

Osnutek mnenja Predlog spremembe

14. poudarja, da ima Unija najvišje 
standarde varnosti hrane na svetu; zato tudi 
obžaluje, da se v programu za hrano in 
krmo, za katerega je v sredstvih za 
prevzem obveznosti namenjenih samo 
264,1 milijon EUR, kar predstavlja samo 
0,17 % sredstev za prevzem obveznosti v 
predlogu proračuna za leto 2016, ne odraža 
v celoti pomen, ki se v Uniji namenja 
varnosti hrane in krme;

14. poudarja, da ima Unija najvišje 
standarde varnosti hrane na svetu; 
poudarja, kako pomembno je spodbujati 
zdravo in varno hrano, saj je s tem 
mogoče preprečiti nepotrebno porabo v 
zdravstvu in pomagati državam članicam 
pri izboljšanju dolgoročne vzdržnosti 
zdravstvenih sistemov; zato tudi obžaluje, 
da se v programu za hrano in krmo, za 
katerega je v sredstvih za prevzem 
obveznosti namenjenih samo 
264,1 milijona EUR, kar predstavlja samo 
0,17 % sredstev za prevzem obveznosti v 
predlogu proračuna za leto 2016, Svet pa je 
predlagal dodatna zmanjšanja, ne odraža 
v celoti pomen, ki se v Uniji namenja 
varnosti hrane in krme;

Or. en

Predlog spremembe 12
Tibor Szanyi
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Osnutek mnenja
Odstavek 14 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

14a. poziva Komisijo, naj v dvostranskih 
trgovinskih sporazumih ohrani visoke 
standarde glede varnosti hrane;

Or. en

Predlog spremembe 13
Giovanni La Via

Osnutek mnenja
Odstavek 15

Osnutek mnenja Predlog spremembe

15. opozarja, da je mehanizem Unije za 
civilno zaščito eden od temeljev 
solidarnosti Unije; opozarja, da so države 
članice prvenstveno odgovorne za zaščito 
ljudi, pa tudi okolja in lastnine, vključno s 
kulturno dediščino; poudarja, da Unija 
igra vlogo „pospeševalca“ pri podpiranju, 
usklajevanju in dopolnjevanju ukrepov 
držav članic, usmerjenih v preprečevanje 
nesreč ter v pripravljenost in odzivanje 
nanje; pozdravlja manjše povečanje 
sredstev za prevzem obveznosti za ta 
program;

15. opozarja, da je mehanizem Unije za 
civilno zaščito eden od temeljev solidarnosti 
Unije; opozarja, da so države članice 
prvenstveno odgovorne za zaščito ljudi, pa 
tudi okolja in lastnine, vključno s kulturno 
dediščino; poudarja, da Unija igra vlogo 
„pospeševalca“ pri podpiranju, usklajevanju 
in dopolnjevanju ukrepov držav članic, 
usmerjenih v preprečevanje nesreč ter v 
pripravljenost in odzivanje nanje; pozdravlja 
manjše povečanje sredstev za prevzem 
obveznosti za ta program, ki ga je 
predlagala Komisija, a močno obžaluje, da 
je Svet predlagal zmanjšanje proračuna za 
to vrstico;

Or. en

Predlog spremembe 14
Tibor Szanyi

Osnutek mnenja
Odstavek 15 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

15a. poziva države članice, naj zagotovijo 
ustrezne okoljske inšpekcije, da bi 
zmanjšali tveganje za okoljske katastrofe;

Or. en

Predlog spremembe 15
Giovanni La Via

Osnutek mnenja
Odstavek 22

Osnutek mnenja Predlog spremembe

22. poziva Komisijo, naj oblikuje postopek 
spremljanja, po katerem se bo Parlament 
obveščal o napredku in ravni izvajanja 
pilotnih projektov in pripravljalnih 
ukrepov.

22. je seznanjen z rezultati predhodne 
ocene, ki jo je podala Komisija glede 
izvedljivosti pilotnih projektov, ki so jih 
predlagali člani odbora ENVI, in ki v 
splošnem odražajo prednostne naloge 
odbora ENVI na področju okolja in 
zdravja; poziva Komisijo, naj oblikuje 
postopek spremljanja, po katerem se bo 
Parlament obveščal o napredku in ravni 
izvajanja pilotnih projektov in 
pripravljalnih ukrepov.

Or. en

Predlog spremembe 16
Karin Kadenbach

Osnutek mnenja
Odstavek 22 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

22a. poudarja, da so se zaradi 
zmanjševanja proračuna in manjših 
davčnih prihodkov, ki so posledica 
gospodarske in finančne krize ter strogih 
varčevalnih ukrepov držav članic, 
zmanjšala sredstva za financiranje 
javnega zdravstva, neenakost na področju 
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zdravstva pa precej obremenjuje države 
članice in njihove zdravstvene sisteme, 
zato zahteva, da se na tem področju 
zagotovi financiranje za javne preventivne 
ukrepe in izboljšave;   

Or. de

Predlog spremembe 17
Karin Kadenbach

Osnutek mnenja
Odstavek 22 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

22b. poudarja, da je za pridelavo živil 
nujno potrebno ekološko trajnostno 
kmetijstvo, ki preudarno uporablja 
naravne vire, ter zahteva okrepitev 
podpore za okolju in živalim prijazne 
metode. 

Or. de


