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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. opozarja, da je visoka raven varovanja okolja in zdravstvenega varstva v Uniji pogoj za 
ekonomsko blaginjo, pa tudi, da so varnost hrane in krme ter mehanizmi, ki 
pripomorejo k zaščiti pred naravnimi nesrečami in nesrečami, ki jih povzroči človek, 
izjemno pomembni za vse evropske državljane in torej tudi za Evropski parlament;

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;

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 odbora;

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;

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 ekosistemov;

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;

7. opozarja, da so bila zadnja leta z vidika sredstev za plačila zelo težavna ter da so stroge 
omejitve ravni odobrenih sredstev za plačila ovirale izvajanje politik Unije, kar je 
privedlo do večkratnih sprememb proračunov, katerih namen je bil delno kritje 
neporavnanih obveznosti;
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8. poziva Svet, naj ne zmanjša sredstev za politike in instrumente financiranja, ki so v 
pristojnosti tega odbora;

9. odločno zavrača možnost, da se bi v primeru nezadostnih sredstev za plačila v letu 2016 
Komisija lahko odločila, kot je v preteklosti že storila, da odobritev za prevzem 
obveznosti ne izkoristi v celoti, kar bi bilo v nasprotju z večkrat ponovljeno zavezo 
Parlamenta na področjih okolja, zdravja ter varnosti hrane in krme; poleg tega sklepa, 
da bo pomanjkanje sredstev za plačila škodilo ugledu Unije, saj upravičenci v okviru 
svojih programov ne bodo prejeli plačil;

10. opozarja, da je program LIFE finančni instrument, s katerim EU podpira projekte 
ukrepov na področjih okolja, varstva narave in podnebja po vsej Uniji; izpostavlja zlasti 
težave, povezane s pomanjkanjem sredstev za plačila za program LIFE, ki utegnejo 
preprečiti in odložiti pravilno izvajanje tega pomembnega programa;

11. pozdravlja povečanje proračuna programa LIFE za 27,7 milijona EUR v predlogu 
proračuna za leto 2016; opaža pa, da program LIFE predstavlja zgolj 0,3 % celotnega 
predloga proračuna za leto 2016 in le 0,73 % razdelka 2 (pri obveznostih) ter da se ta 
deleža v zadnjih letih nista občutno spreminjala; 

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;

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 sebi in kot pogoja za spodbujanje rasti;

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;

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; 

16. opozarja na izjemno pomembno vlogo decentraliziranih agencij pri izvajanju tehničnih, 
znanstvenih ali upravljavskih nalog, ki občutno pomagajo institucijam Unije pri 
oblikovanju in izvajanju politik;
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17. meni, da morajo decentralizirane agencije pri varčevanju na splošno prevzeti svoj del 
bremena, kot to velja za druge institucije; opaža, da so okrepljeno sodelovanje med 
agencijami, ki delujejo na področjih v pristojnosti tega odbora (Evropska agencija za 
okolje (EEA), Evropska agencija za kemikalije (ECHA), Evropski center za 
preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC), Evropska agencija za varnost hrane 
(EFSA), Evropska agencija za zdravila (EMA)), ter stalna prizadevanja za povečanje 
učinkovitosti že privedli do boljšega trošenja in uporabe sredstev;

18. polega tega opozarja, da teh pet decentraliziranih agencij opravlja zelo pomembne 
naloge tako za Evropsko komisijo kot za državljane Unije, v primeru agencij, ki 
zaračunavajo pristojbine (npr. Evropska agencija za kemikalije (ECHA) in Evropska 
agencija za zdravila (EMA)), pa tudi za zunanje stranke; v tem kontekstu poudarja, da 
so ustrezni človeški in finančni viri za te agencije izjemno pomembni, saj bodo le tako 
lahko dobro, neodvisno in hitro opravljale te zahtevne in izjemno pomembne naloge;

19. zato je zaskrbljen glede pristopa Komisije do decentraliziranih agencij, saj zmanjšanje 
sredstev zanje, zlasti z vidika človeških virov, ni niti pravično niti ustrezno v primerjavi 
z zmanjšanjem sredstev za druge institucije Unije; je odločen, da bo potrebe vsake 
posamezne agencije ponovno ocenjeval od primera do primera;

20. na splošno ni prepričan, da bo prenos opravljanja storitev na zunanje izvajalce, s 
katerim naj bi se doseglo zmanjšanje števila zaposlenih v kadrovskih načrtih, 
dolgoročno bolj stroškovno učinkovit, saj je treba pogodbene dobavitelje storitev 
nadzorovati in usmerjati, obenem pa si tudi oni prizadevajo za ustvarjanje dobička;

21. poudarja, da so pilotni projekti in pripravljalni ukrepi zelo koristna orodja za 
spodbujanje novih dejavnosti in politik; ponovno poudarja, da je bilo v preteklosti 
uspešno uresničenih več zamisli tega odbora; zato bo v letu 2016 še naprej uporabljal te 
instrumente; spodbuja celovito porabo sredstev, ki so na voljo v vsakem razdelku;

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


