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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 z hľadiska plnenia cieľov stratégie Európa 2020; 

okrem toho pripomína, že prechod hospodárstva EÚ smerom k eliminácii emisií uhlíka s 

cieľom splniť povinnosti vyplývajúce z parížskej dohody o zmene klímy bude jednou z 

najväčších výziev, ktorým bude EÚ musieť čeliť v nadchádzajúcich desaťročiach; 

2. zdôrazňuje, že len finančná podpora na primeranej úrovni prinesie zmiernenie zmeny 

klímy, a preto zdôrazňuje, že treba vynaložiť dostatočné investície na zaručenie 

konkurencieschopnosti a inovácie v oblasti nízkouhlíkových technológií, najmä energie z 

obnoviteľných zdrojov, a na účinné zvýšenie výkonnosti hospodárstiev Únie; zdôrazňuje 

však, že projekty financované z EÚ by nemali mať negatívny vplyv na tento prechod; 

3. v tejto súvislosti poznamenáva, že EÚ sa zaviazala, že najmenej 20 % jej rozpočtu – čiže 

180 miliard EUR vo viacročnom finančnom rámci na obdobie 2014 – 2020 – by mali byť 

výdavky na oblasť zmeny klímy; nalieha na Komisiu, aby poskytla ďalšie informácie o 

možných výdavkoch na opatrenia v oblasti zmeny klímy požadovaných v rozpočte na rok 

2017 a nasledujúcich rokoch na splnenie cieľa 20 %; 

4. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že finančné zdroje Únie nebudú zahŕňať dotácie, ktoré 

sú škodlivé pre klímu alebo upevňujú infraštruktúru na fosílne palivá, ako sú dotácie 

fosílnych palív alebo podporné činnosti, ktoré škodia biodiverzite alebo poškodzujú 

ekosystémy alebo vyžadujú zvýšené používanie zdrojov a energie; okrem toho vyzýva 

Komisiu, aby zaviedla účinný spôsob sledovania výdavkov v oblasti biodiverzity v 

rozpočte Únie; 

5. vzhľadom na to, že je naliehavo potrebné prijať opatrenia na globálnej úrovni, a s cieľom 

preukázať vedúce postavenie Únie vyzýva Komisiu, aby zvýšila výdavky na oblasť klímy 

z rozpočtu Únie z 20 na 30 % a aby zaviedla účinný spôsob sledovania takýchto 

výdavkov; 

6. zdôrazňuje význam programu LIFE, ktorý je zameraný na podporu dosiahnutia cieľov v 

oblasti životného prostredia a klímy a ich začleňovanie do iných politík a praxe členských 

štátov, a preto žiada, aby sa jeho zdroje ponechali prinajmenšom na úrovni rozpočtových 

prostriedkov na rok 2016; konštatuje však, že na menšie programy by sa tiež nemalo 

zabúdať; 

7. pripomína pridanú hodnotu ekosystémov a biodiverzity životného prostredia v Európe, a 

preto žiada, aby sa v rozpočte na rok 2017 vyčlenili dostatočné zdroje na zabezpečenie 

dlhodobej ochrany tejto biodiverzity, a to tak vo vidieckych, ako aj mestských oblastiach, 

a vyzýva Komisiu a členské štáty, aby úzko spolupracovali s obyvateľmi a užívateľmi 

týchto oblastí, najmä rodinnými farmármi; poukazuje na to, že členské štáty už roky 

zápasia s výrazným nedostatkom finančných prostriedkov na správu oblastí zaradených do 

siete Natura 2000 a že to viedlo k zníženiu účinnosti a celkovej súdržnosti tohto nástroja; 

pripomína preto Komisii a členským štátom ich povinnosť podľa článku 8 smernice o 
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biotopoch zabezpečiť zodpovedajúcu úroveň financovania opatrení v oblasti ochrany 

prírody potrebných na obnovenie priaznivého stavu druhov a biotopov v lokalitách 

sústavy Natura 2000; 

8. zdôrazňuje ďalej význam zdravia ako hodnoty samej osebe a ako predpokladu podpory 

rastu v celej EÚ; považuje najmä program Zdravie pre rast na roky 2014 – 2020 za 

kľúčový nástroj, a zdôrazňuje preto, že treba zabezpečiť zachovanie jeho rozpočtu; 

9. zdôrazňuje okrem toho, že aj keď je okruh 3 najmenším okruhom viacročného finančného 

rámca z hľadiska výšky finančných prostriedkov, zahŕňa oblasti s kľúčovým významom 

pre európskych občanov, ako sú programy verejného zdravia, ochrana spotrebiteľa a 

mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany na roky 2014 – 2020; zdôrazňuje preto, že v 

roku 2017 by sa zdroje týchto programov mali udržať aspoň na úrovni predchádzajúceho 

rozpočtu EÚ; 

10. pripomína, že mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany je základným kameňom 

solidarity Únie; pripomína, že hlavnú zodpovednosť za ochranu ľudí, ako aj životného 

prostredia a majetku vrátane kultúrneho dedičstva nesú členské štáty; zdôrazňuje, že Únia 

umožňuje podporu, koordináciu alebo dopĺňanie opatrení členských štátov v oblasti 

prevencie pohrôm a pripravenosti a reakcie na ne; poznamenáva, že je dôležité neznižovať 

záväzky na tento program; 

11. 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; 

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

zamietnuť a že sa musí nájsť náležitá rovnováha medzi viazanými a platobnými 

rozpočtovými prostriedkami, aby sa mohol využiť plný potenciál týchto politík; 

13. pripomína, že decentralizované agentúry, ktoré patria do pôsobnosti Výboru pre životné 

prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, zohrávajú dôležitú úlohu, a zdôrazňuje, 

že keďže ich úlohy a povinnosti, ktoré zahŕňajú lepšiu výmenu informácií s verejnosťou o 

rozhodovaní, lepší prístup k dokumentom a širšiu účasť na ich činnostiach, sa stále 

rozvíjajú, musia v prípade potreby dostať viac finančných a ľudských zdrojov na plnenie 

svojho mandátu a na vykonávanie takýchto úloh; konštatuje v tejto súvislosti s vážnym 

znepokojením, že väčšina týchto agentúr sa v posledných rokoch musela vyrovnať s 

výrazným znížením počtu zamestnancov vrátane tých, ktorí pracujú na úlohách 

financovaných z poplatkov žiadateľov bez ohľadu na pracovnú záťaž; dôrazne preto 

podporuje individuálny prístup k posudzovaniu individuálnych potrieb decentralizovaných 

agentúr; 

14. zdôrazňuje, že EÚ treba pomôcť zotaviť sa z krízy; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že 

členské štáty by mali politiky, opatrenia a projekty šetrné k životnému prostrediu a klíme 

považovať za príležitosť na zlepšenie verejného zdravia a podporu vytvárania zelených 

pracovných miest a hospodárskeho rastu MSP. 
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