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NÁVRHY 

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre 

rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy: 

1. pripomína, že začleňovanie klímy a efektívneho využívania zdrojov má vo všetkých 

politikách EÚ horizontálny význam, aby sa dosiahli ciele stanovené v stratégii Európa 

2020; 

2. poukazuje na prvoradý význam toho, aby sa Európska únia vymanila z krízy; v tejto 

súvislosti zdôrazňuje, že členské štáty by mali považovať politiky v oblasti životného 

prostredia a politiky priaznivé pre klímu aj za príležitosť na podporu rastu, a najmä, že 

riadne vykonávanie environmentálnych právnych predpisov a projektov financovaných v 

rámci programu Horizont 2020 bude podporovať tvorbu zelených pracovných miest a 

hospodársky rast v prípade MSP; 

3. domnieva sa, že sa nesmie zabúdať na menšie programy v oblasti životného prostredia, 

verejného zdravia a bezpečnosti potravín v porovnaní s programami, ktoré sú 

stredobodom verejného a politického záujmu; 

4. zdôrazňuje, že zmena na obehové nízkouhlíkové hospodárstvo je absolútne nevyhnutná; 

zdôrazňuje, že by sa mali nielen vyčleniť dostatočné prostriedky na umožnenie tejto 

zmeny, ale že projekty financované z európskych zdrojov by na túto zmenu nemali mať 

negatívny vplyv; 

5. zdôrazňuje, že rozpočet EÚ by mal v dostatočnej miere zohľadňovať všeobecne platné 

ciele trvalo udržateľného rozvoja, ktoré sa majú odsúhlasiť v roku 2015; 

6. ďalej zdôrazňuje význam zdravia ako hodnoty samej osebe a ako predpokladu na podporu 

rastu v celej EÚ; 

7. poukazuje na to, že tretí rok viacročného finančného rámca (VFR) na roky 2014 – 2020 

bude veľmi dôležitý pre úspešné plnenie nových viacročných programov (tretieho 

viacročného akčného programu EÚ v oblasti zdravia na obdobie rokov 2014 – 2020, 

programu LIFE pre životné prostredie a zmenu klímy na roky 2014 – 2020, mechanizmu 

Únie v oblasti civilnej ochrany na roky 2014 – 2020) v oblasti zodpovednosti tohto 

výboru, keďže tieto programy sa dostanú do fázy svojej splatnosti; v tejto súvislosti 

zdôrazňuje skutočnosť, že vzhľadom na pretrvávajúce hospodárske a rozpočtové 

obmedzenia na vnútroštátnej úrovni je nevyhnutné zabezpečiť a zaručiť v rozpočte EÚ 

prostriedky potrebné na dosiahnutie plného potenciálu a európskej pridanej hodnoty 

týchto nových programov; 

8. zdôrazňuje preto, že pre rok 2016 by sa zdroje týchto programov mali udržať aspoň na 

úrovniach z predchádzajúceho rozpočtu EÚ; 

9. upozorňuje na hrozby postihujúce mnohé lesné ekosystémy; domnieva sa, že 

prostredníctvom programov a podporných opatrení EÚ je potrebné vyčleniť primerané 

finančné zdroje na vyhodnotenie ekologických a rastlinolekárskych podmienok v lesoch 
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a rehabilitačné opatrenia vrátane obnovy lesa; 

10. požaduje, aby Únia prevzala väčšiu zodpovednosť za ochranu prírodných zdrojov v rámci 

sústavy Natura 2000, a to najmä z hľadiska jej financovania; berie na vedomie ťažkosti, 

s ktorými sa niektoré členské štáty stretávajú pri spravovaní území zahrnutých v sieti 

Natura 2000, spôsobené neexistenciou konkrétneho finančného nástroja zameraného na 

spravovanie území zahrnutých v tejto sieti, ktorý by dopĺňal začlenenie otázok súvisiacich 

s biodiverzitou do sektorových politík; 

11. okrem toho zdôrazňuje, že aj keď je okruh 3 najmenším okruhom VFR, pokiaľ ide 

o pridelenie finančných prostriedkov, pokrýva otázky s kľúčovým významom pre 

európskych občanov, ako sú programy pre verejné zdravie, ochrana spotrebiteľa a nástroj 

civilnej ochrany; 

12. vyzýva delegáciu parlamentu, aby zdôraznila význam úplného vykonávania rozpočtových 

riadkov zameraných na životné prostredie, zmenu klímy, verejné zdravie a bezpečnosť 

potravín napriek ich veľkosti z hľadiska rozpočtu; 

13. poukazuje na to, že zmeny, ktoré obmedzujú rozpočtové plánovanie pre tieto riadky, 

musia byť zamietnuté a že sa musí nájsť náležitá rovnováha medzi viazanými 

a platobnými rozpočtovými prostriedkami s cieľom umožniť týmto politikám dosiahnuť 

svoj plný potenciál; 

14. zdôrazňuje, že v súvislosti s pristúpením EÚ k Dohovoru o medzinárodnom obchode s 

ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES) sa musia prideliť 

finančné prostriedky v záujme splnenia ročného príspevku Únie do zvereneckého fondu 

CITES; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zachovali vedúcu úlohu EÚ v boji proti 

trestnej činnosti páchanej na voľne žijúcich organizmoch, a to prostredníctvom zriadenia a 

financovania programov zameraných na pytliactvo, pašovanie a nezákonné obchodovanie 

s voľne žijúcimi organizmami; 

15. požaduje adekvátne financovanie programu Wildlife Crisis Window v rámci iniciatívy 

Biodiverzita pre život (B4Life) s cieľom vystupňovať úsilie EÚ proti pytliactvu a 

pašovaniu voľne žijúcich organizmov;  

16. pripomína, že decentralizované agentúry, ktorých misie patria do pôsobnosti výboru 

ENVI (Európsky úrad pre bezpečnosť potravín, Európska agentúra pre lieky, Európska 

environmentálna agentúra, Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb, Európska 

chemická agentúra), zohrávajú zásadnú rolu, a zdôrazňuje, že ich úlohy (vyplývajúce z 

právnych predpisov, žiadostí Komisie a iných iniciatív EÚ) neustále narastajú a že tieto 

agentúry musia dostať potrebné finančné a ľudské zdroje na plnenie svojho mandátu a na 

vykonávanie takýchto úloh; v tejto súvislosti so znepokojením konštatuje, že väčšina 

týchto agentúr zaznamenala výrazné škrty počtu zamestnancov v posledných rokoch, 

a Komisia od nich dokonca očakáva, že budú počet svojich zamestnancov ďalej znižovať; 

17. upozorňuje, že tieto agentúry potrebujú primerané zdroje a vyžadujú si dostatočnú 

flexibilitu na zvládnutie neočakávane veľkej pracovnej záťaže; 

18. v tomto roku rovnako ako v minulosti dôrazne podporuje individuálny prístup k 



 

AD\1065933SK.doc 5/6 PE554.828v02-00 

 SK 

posudzovaniu individuálnych potrieb decentralizovaných agentúr; 

19. v tejto súvislosti víta prácu Medziinštitucionálnej pracovnej skupiny pre zdroje 

decentralizovaných agentúr v súvislosti s otázkami rozpočtu a ľudských zdrojov, ktorá 

svojimi hodnotnými závermi nepochybne prispela k tomuto procesu. 
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