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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. poudarja, da bi morali proračun Unije za leto 2022 in njegovo izvajanje ter večletni 
finančni okvir za obdobje 2021–2027 kot celota izpolniti pričakovanja ljudi, da bo 
okrevanje po pandemiji covida-19 in gospodarskih krizah hitro, odporno, trajnostno, 
socialno pravično in enakopravno, ter pospešiti prehod na gospodarstvo, ki zagotavlja 
blaginjo v okviru omejitev planeta; poudarja, da bi moral proračun Unije za leto 2022 
prispevati k spodbujanju močnega okrevanja gospodarstva, ustvarjanja delovnih mest in 
evropske konkurenčnosti;

2. opozarja, da mora biti ta proračun usklajen z najnovejšimi politikami, ki jih je Unija 
sprejela v okviru evropskega zelenega dogovora, in tako odražati spremembo 
paradigme; opozarja, da bi se morala ta sprememba pri nekaterih politikah, kot je 
skupna kmetijska politika (SKP), odraziti v njihovem strateškem načrtovanju;

3. poudarja, da bi ta proračun moral prispevati, da EU doseže revidirane podnebne in 
okoljske cilje do leta 2030, vključno s cilji iz strategije za biotsko raznovrstnost in 
strategije od vil do vilic, energetske cilje in cilje krožnega gospodarstva Unije ter cilj, 
da EU najpozneje do leta 2050 postane podnebno nevtralna v skladu s ciljem Pariškega 
sporazuma, da se dvig temperature omeji na največ 1,5 oC, ter hkrati podpirati države 
članice, ki so bile najbolj prizadete in zagotoviti zelen in pravičen prehod za vse na 
podlagi socialne vključenosti in regionalne kohezije prek evropskega zelenega 
dogovora; poudarja, da bi bilo treba državam članicam, ki so jih pandemija covida-19 in 
njene socialno-ekonomske posledice najbolj prizadele, zagotoviti ustrezno podporo;

4. poziva, naj se več sredstev Unije in mednarodnih sredstev za podnebje nameni za 
zaščito in obnovo naravnih ekosistemov, saj bi s tem prispevali tako k biotski 
raznovrstnosti kot tudi k blaženju podnebnih sprememb in prilagajanju nanje;

5. poudarja, kako pomembno je, da se čim prej dosežejo cilji Unije v zvezi z 
vključevanjem vidikov podnebja in biotske raznovrstnosti1, tudi z uporabo na novo 
razpoložljivih sredstev instrumenta Next Generation EU (NGEU), zlasti mehanizma za 
okrevanje in odpornost ter sklada za pravični prehod; opozarja na stališče Parlamenta, v 
katerem je pozval, naj se 10 % proračuna Unije nameni za odhodke za biotsko 
raznovrstnost; poudarja, da je treba ta sredstva uporabiti tudi za pravičen prehod, ki bo 
temeljil na solidarnosti in pravičnosti; poudarja, da je bistveno, da se sredstva iz 
večletnega finančnega okvira za obdobje 2021–2027 in instrumenta NGEU dodelijo le 
za dejavnosti, ki so v skladu z načelom neškodovanja in s cilji Pariškega sporazuma, kot 
je določeno v sklepih Evropskega sveta z dne 21. julija 2020;

6. opozarja na stališče Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane z dne 5. septembra 
2019, da se za vključevanje podnebnih vprašanj v večletnem finančnem okviru 2021–
2027 določi cilj 40 %; ugotavlja, da je skupna poraba za biotsko raznovrstnost v 

1 30 % odhodkov Unije, ki prispevajo k podnebnim ciljem, in vsaj 7,5 % letne porabe za biotsko raznovrstnost v 
letu 2024 ter 10 % v letih 2026 in 2027.
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programskem obdobju 2014–2020 znašala 8 %; je zaskrbljen, ker sedanji cilj 7,5 % 
letne porabe za biotsko raznovrstnost pomeni zmanjšanje porabe v primerjavi s 
prejšnjim večletnim finančnim okvirom; 

7. pričakuje, da bo proračun Unije za leto 2022 pripomogel k temu, da se čim prej doseže 
cilj, v skladu s katerim se bo vsaj 10 % porabe v večletnem finančnem okviru namenilo 
za biotsko raznovrstnost, in da bo olajšal sprostitev vsaj 20 milijard EUR letno za 
naravo2; obžaluje, da niti predlog EU 2022 niti predhodne ocene za obdobje 2023–2027 
ne izpolnjujejo teh pričakovanj, ter poziva Komisijo in države članice, naj si bolj 
prizadevajo za spoštovanje medinstitucionalnega sporazuma z dne 16. decembra 2020 
in uresničitev ciljev evropskega zelenega dogovora in poznejših strategij Unije;

8. poziva Komisijo, naj pred vmesnim pregledom večletnega finančnega okvira 2021–
2027 oceni, ali cilji porabe za podnebje in biotsko raznovrstnost zadostujejo za 
izpolnitev ciljev 8. okoljskega akcijskega programa oziroma ali jih je treba povečati;

9. ponovno poziva k postopnemu opuščanju škodljivih subvencij in k skladnosti med 
vsemi skladi in programi Unije; vztraja, da projekti in programi, ki niso skladni s ciljem 
omejevanja globalnega segrevanja na manj kot 1,5 °C oziroma s ciljem zaustavitve in 
obrnitve trenda izgube biotske raznovrstnosti, ne bi smeli biti upravičeni do podpore iz 
proračuna Unije;

10. opozarja, da bi morali biti odhodki Unije skladni z načelom neškodovanja iz evropskega 
zelenega dogovora; ugotavlja, da je Komisija izdala tehnične smernice za uporabo 
načela neškodovanja v okviru instrumenta za okrevanje in odpornost; poziva Komisijo, 
naj izda dodatne tehnične smernice, s katerimi bo zagotovila, da bo poraba Unije v 
okviru vseh programov spoštovala načelo neškodovanja, in naj prepreči, da bi bili 
projekti, za katere se je štelo, da kršijo to načelo v okviru mehanizma za okrevanje in 
odpornost, podprti z drugimi programi Unije;

11. priznava, da ima SKP ključno vlogo pri doseganju ciljev porabe na področju podnebja 
in biotske raznovrstnosti; ponovno poziva, naj se SKP v celoti uskladi s povečanimi 
prizadevanji EU na področju podnebnih sprememb in biotske raznovrstnosti; poziva 
Komisijo, naj oceni skladnost posodobljene SKP s povečanimi cilji Unije na področju 
podnebja in biotske raznovrstnosti ter predlaga ukrepe za zagotovitev popolne 
usklajenosti SKP s temi cilji;

12. zahteva, naj bodo vse naložbe v infrastrukturo odporne na škodljive posledice 
podnebnih sprememb ter skladne z načelom „energijska učinkovitost na prvem mestu“ 
in s ciljem omejevanja globalnega segrevanja na manj kot 1,5 °C; poziva k vključitvi 
emisij toplogrednih plinov v obvezno analizo stroškov in koristi projekta skozi celoten 
življenjski cikel projekta z uporabo najverjetnejše izhodiščne vrednosti, da bi se izognili 
nasedlim naložbam;

13. ponovno poziva, naj se odhodki za podnebje in biotsko raznovrstnost spremljajo na 
podlagi trdne, pregledne, zanesljive in celovite metodologije za doseganje veljavnih 
ciljev; vztraja, da je treba pri metodologiji za porabo sredstev za podnebne ukrepe 
upoštevati učinke postopnega opuščanja financiranja iz instrumenta Evropske unije za 

2 P9_TA(2021)0277
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okrevanje, razlikovati med blažitvijo podnebnih sprememb in prilagajanjem nanje, kjer 
je to izvedljivo; pozdravlja nov mehanizem za prilagajanje podnebnim spremembam, ki 
ga je mogoče sprožiti za spremembo porabe v primeru nezadostnega napredka; 
pričakuje, da bo Komisija pri pripravi nove metodologije upoštevala pomisleke, ki jih je 
Evropsko računsko sodišče navedlo v posebnem poročilu št. 16/20213; pričakuje, da bo 
poročanje razčlenjeno in da bo na voljo ustrezen pregled nad posameznimi odhodki in 
njihovimi učinki; z zanimanjem pričakuje letne posvete in tesno sodelovanje med 
Svetom in Komisijo ter letno poročilo o podnebnih ciljih in ciljih na področju biotske 
raznovrstnosti, kot je določeno v medinstitucionalnem sporazumu z dne 16. decembra 
2020; pozdravlja, da se bo upoštevalo obstoječe prekrivanje ciljev na področju podnebja 
in biotske raznovrstnosti;

14. poudarja, da je treba v proračunu Unije za leto 2022 zagotoviti zadostna sredstva za 
uresničitev ciljev Združenih narodov za trajnostni razvoj;

15. poudarja, da bi moralo spremljanje odhodkov, povezanih s podnebjem in biotsko 
raznovrstnostjo, temeljiti na znanstvenem pristopu, ki temelji na življenjskem ciklu, da 
se prepreči tveganje lažnega zelenega oglaševanja;

16. pozdravlja, da bo metodologija za spremljanje porabe za podnebne ukrepe temeljila na 
uporabi rezultatov in ne na načrtovanih kazalnikih rezultatov ter se bo uporabljala na 
najnižji možni ravni podrobnosti;

17. poziva Komisijo, naj predstavi izboljšano metodo za spremljanje odhodkov, povezanih 
z biotsko raznovrstnostjo, v proračunu Unije in celovito oceno potreb za financiranje 
izvajanja strategije EU za biotsko raznovrstnost do leta 2030, sedanje ravni financiranja 
in preostalo finančno vrzel;

18. pozdravlja popravni mehanizem, ki je v zvezi s podnebnim ciljem določen v 
medinstitucionalnem sporazumu z dne 16. decembra 2020; poziva Komisijo, naj 
predlaga popravni mehanizem za cilj biotske raznovrstnosti v primeru, da bi bila poraba 
nižja od načrtovane;

19. meni, da je treba v proračunu Unije za leto 2022 zagotoviti zadostna sredstva, da se 
bodo lahko dosegli cilji iz strategije EU za biotsko raznovrstnost do leta 2030 in pobude 
EU za opraševalce, strategije „od vil do vilic“, strategije na področju kemikalij za 
trajnostnost, akcijskega načrta za krožno gospodarstvo, akcijskega načrta za ničelno 
onesnaževanje zraka, vode in tal ter nove tematske strategije EU za tla in strategije EU 
za gozdove; zato poziva Komisijo, naj nemudoma zagotovi ustrezno raven človeških 
virov za direktorate, ki sodelujejo pri zagotavljanju celovitega izvajanja teh strategij; je 
zaskrbljen, ker se je v zadnjih letih znatno zmanjšalo število zaposlenih generalnega 
direktorata Komisije za okolje, ki predstavlja le 1,73 % vseh uslužbencev Komisije, kar 
ogroža uspešno izvajanje in uveljavljanje politik Unije, in poziva k takojšnjemu 
povečanju števila zaposlenih;

20. meni, da je bistveno, da se v proračunu Unije za leto 2022 zagotovijo zadostna sredstva 
za naložbe v znanja in spretnosti; opozarja, da je evropski program znanj in spretnosti 

3 Posebno poročilo št. 16/2021: Skupna kmetijska politika in podnebje: polovica porabe EU za podnebne ukrepe 
je namenjena skupni kmetijski politiki, vendar se emisije kmetij ne zmanjšujejo.
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namenjen krepitvi konkurenčne trajnostnosti in odpornosti Unije; poudarja, kako 
pomembno je razviti znanja in spretnosti Evropejcev, da bi izkoristili priložnosti, ki jih 
ponuja zeleni prehod;

21. pozdravlja povečanje sredstev v proračunih programa EU za zdravje in mehanizma 
Unije na področju civilne zaščite (rescEU), da se podpre evropska zdravstvena unija in 
poveča zmožnost odziva Unije na krize in odpornost na prihodnje pretrese; ponovno 
poudarja, da bi bilo treba inkubatorju HERA zagotoviti ustrezna finančna sredstva, 
dokler ne bo ustanovljen nov evropski organ za pripravljenost in odzivanje na izredne 
zdravstvene razmere, zlasti za reševanje neposrednih izzivov, povezanih z različicami 
virusa SARS-CoV-2; poziva k povečanju sredstev za določanje genomskega zaporedja 
in epidemiološko spremljanje; ponovno poudarja, kako pomembno je povečati 
financiranje za močno in vključujočo evropsko zdravstveno unijo, da bi prispevali k 
enakopravnemu dostopu do kakovostnega zdravstvenega varstva; poudarja, da je treba 
nujno okrepiti zmogljivost in odpornost nacionalnih zdravstvenih sistemov, da bi se 
lahko odzvali na potrebe pacientov po vsej Uniji; poziva k dodatni proračunski podpori 
za program LIFE;

22. poudarja, da bi morali zadostno financiranje svežnja o evropski zdravstveni uniji 
spremljati ukrepi, ki v korist bolnikov in družbe kot celote podpirajo odprto strateško 
neodvisnost Unije v zvezi s farmacevtskimi izdelki ter raziskavami in inovacijami v tem 
sektorju;

23. opozarja, da samo 4,3 % prebivalstva živi brez kakršnih koli predhodnih obolenj; 
poudarja, da je treba v evropskih zdravstvenih politikah nameniti dovolj sredstev za 
reševanje tega izziva, ki lahko pozitivno vpliva na zdravstvene rezultate za ljudi s 
kroničnimi in pridruženimi boleznimi;

24. poziva k ustreznemu in ciljno usmerjenemu financiranju konkurenčnih evropskih 
raziskav na področju zdravljenja večjih nenalezljivih bolezni, da bi olajšali inovacije in 
prispevali h krepitvi odpornosti zdravstvenih sistemov ter k prednostni obravnavi 
zdravstveno najbolj rizičnih skupin v času krize; meni, da bi bilo treba s proračunom 
Unije za leto 2022 zagotoviti primerna sredstva za ustrezno izvajanje načrta za boj proti 
raku iz različnih virov financiranja, zlasti iz programa EU4Health, instrumenta za 
okrevanje in odpornost ter programa Obzorje Evropa; zlasti poudarja, da je treba 
potrebna finančna sredstva nameniti za izboljšanje raziskav, preprečevanja in inovacij 
na področju zdravljenja raka; v zvezi s tem pozdravlja načrtovano partnerstvo za 
personalizirano medicino, napovedano v evropskem načrtu za boj proti raku, ki se bo 
financiralo iz programa Obzorje Evropa;

25. poziva Komisijo, naj zagotovi, da bo financiranje Unije za biomedicinske raziskave in 
razvoj vključevalo klavzule, ki bodo prispevale k razpoložljivosti in cenovni 
dostopnosti končnih izdelkov;

26. opozarja na pomen programa LIFE kot instrumenta za financiranje blažitve podnebnih 
sprememb in prilagajanja nanje; poziva k ohranitvi proračunske podpore za program 
LIFE;

27. poudarja, da je pomembno zagotoviti zadostne, predvidljive in stabilne finančne in 
kadrovske vire za obstoječe agencije Unije, ki so v pristojnosti Odbora Evropskega 
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parlamenta za okolje, javno zdravje in varnost hrane (Evropska agencija za kemikalije, 
zlasti proračun in kadrovanje za Evropski center za preprečevanje in obvladovanje 
bolezni, Evropska agencija za okolje, Evropska agencija za varnost hrane in Evropska 
agencija za zdravila), ter za načrtovan Evropski organ za pripravljenost in odzivanje na 
izredne zdravstvene razmere, da bodo lahko ne samo izvajali svoj mandat in opravljali 
svoje naloge, temveč se tudi čim bolje odzvali na posledice pandemije covida-19 in 
olajšali zeleni prehod; poudarja, da je treba krepiti usklajevanje med temi agencijami 
Unije, da se izboljša doslednost njihovega dela na stroškovno učinkovit način; obžaluje, 
da so nekatere agencije Unije zaradi finančnih omejitev zmanjšale nekatere dejavnosti, 
čeprav so dokazale njihovo dodano vrednost;

28. poudarja tudi, da bi bilo treba v proračunu Unije za leto 2022 zagotoviti zadostna 
sredstva za izvajanje predlogov o evropski zdravstveni uniji, kot so bili spremenjeni 
med zakonodajnim postopkom; zato poziva Komisijo, naj revidira računovodske izkaze 
za podaljšana mandata Evropske agencije za zdravila in Evropskega centra za 
preprečevanje in obvladovanje bolezni, da bi se upoštevale dodatne naloge, določene v 
revidiranih predlogih.

29. poudarja, da je treba glede na dodeljena sredstva za boljšo pripravljenost in 
obvladovanje pandemije upoštevati izkušnje, pridobljene med pandemijo covida-19;

30. poudarja, da je treba dodeliti zadostna sredstva, zlasti za povečanje naložb v raziskave 
in razvoj, kar je bistveno za spodbujanje evropskih inovacij na področju razvoja zdravil; 
poudarja, da bi morale naložbe na področju zdravja prispevati k enakopravnemu 
dostopu, razpoložljivosti in cenovni dostopnosti farmacevtskih izdelkov;

31. poudarja, da je treba znatno povečati proračun Evropske agencije za okolje, da bi 
zagotovili dovolj finančnih in kadrovskih virov za celovito izvajanje evropskega 
zelenega dogovora in z njim povezanih politik, kot so vse obveznosti spremljanja in 
predvidevanja iz 8. okoljskega akcijskega programa ali poročanje in spremljanje iz 
druge zakonodaje, povezane z naravo ali energijo;

32. podpira lastna sredstva, ki prispevajo k uresničevanju ciljev Unije na področju zdravja, 
okolja in podnebja, z visokim deležem dohodkov iz naslova sistema trgovanja z 
emisijami in zlasti iz naslova zmanjšanja brezplačno dodeljenih pravic, nereciklirane 
odpadne plastične embalaže in mehanizma za ogljično prilagoditev na mejah, ki je 
zasnovan po zgledu sistema trgovanja z emisijami.

33. poziva Komisijo, naj preuči učinek svoje metodologije z vidika upravnih bremen za 
nacionalne, regionalne in lokalne organe ter druge deležnike in upravičence; poudarja, 
da so mala in srednja podjetja pogosto med prvimi na področju inovacij; opozarja, da so 
lahko mala in srednja podjetja še posebej občutljiva za upravna bremena;

34. pozdravlja agendo Komisije za boljše pravno urejanje, katere cilj je poenostaviti in bolj 
ciljno usmeriti zakonodajo Unije ter zagotoviti njeno lažje spoštovanje; poziva 
Komisijo, naj olajša uresničevanje evropskega zelenega dogovora, tako da odpravi ovire 
in birokracijo, ki bi lahko upočasnile njegovo izvajanje, obenem pa naj zagotovi, da 
bodo državljani in podjetja pri izvajanju ciljev evropskega zelenega dogovora čim manj 
obremenjeni, na primer z uporabo pristopa „za enega sprejetega se eden odpravi“ ter s 
posebnim poudarkom na posledicah in stroških uporabe zakonov Unije, zlasti za mala in 
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