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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 vysoká úroveň ochrany životného prostredia a zdravia v Únii je 

predpokladom hospodárskej prosperity a že bezpečnosť potravín a krmív a mechanizmy, 

ktoré pomáhajú chrániť pred prírodnými a človekom spôsobenými katastrofami, sú 

základnými hodnotami všetkých európskych občanov, a teda aj Európskeho parlamentu; 

2. poznamenáva, že členské štáty by mali politiky, opatrenia a projekty na prospech 

životného prostredia a klímy považovať za príležitosť na zlepšenie verejného zdravia a 

podporu rastu; 

3. poukazuje na mimoriadnu dôležitosť investícií do výskumu a inovácií vo viacerých 

oblastiach, ktoré patria do pôsobnosti Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a 

bezpečnosť potravín, a zdôrazňuje, že v návrhu rozpočtu na rok 2017 sa musí primerane 

zohľadniť skutočnosť, že tieto investície sú prioritou; poukazuje na to, že udržateľný rast a 

inovačné kapacity malých a stredných podnikov v Únii sú jednou z hlavných 

konkurenčných výhod Únie na globalizovaných trhoch; 

4. berie na vedomie, že podstatná časť návrhu rozpočtu na rok 2017 (najmä okruhu 3) má 

byť venovaná výzvam, ktorým Únia v súčasnosti čelí, najmä riešeniu migračnej 

a bezpečnostnej krízy; poukazuje však na to, že podstatnú európsku pridanú hodnotu 

politík a finančných nástrojov v oblasti pôsobnosti Výboru pre životné prostredie, verejné 

zdravie a bezpečnosť potravín musia vziať do úvahy rozpočtové orgány pri rozhodovaní o 

návrhu rozpočtu na rok 2017, a najmä naliehavo vyzýva Radu, aby sa vyhla všetkým 

škrtom vo veci politík a finančných nástrojov v rámci pôsobnosti tohto výboru, ktoré majú 

jasne preukázateľnú pridanú hodnotu Únie; 

5. víta parížsku dohodu uzatvorenú v decembri 2015 a zdôrazňuje, že rozpočet Únie musí 

podporovať plnenie cieľov tejto dohody, ako aj dlhodobých cieľov Únie v oblasti zmeny 

klímy; pripomína, že parížska dohoda vyžaduje, aby sa finančné toky zladili so zámermi 

znižovania emisií skleníkových plynov a rozvoja odolného voči zmene klímy; zdôrazňuje, 

že záväzok rozvinutých krajín na mobilizovanie financovania opatrení v oblasti zmeny 

klímy pre rozvojové krajiny z verejných a súkromných zdrojov, a zdôrazňuje, že treba 

zintenzívniť predvídateľné, nové a dodatočné financovanie opatrení v oblasti zmeny klímy 

v súlade s touto dohodou; vyzýva Komisiu, aby vypracovala úplné hodnotenie dôsledkov 

parížskej dohody na rozpočet Únie v dostatočnom predstihu, aby sa mohli zohľadniť pri 

revízii, a vyvinula špeciálny automatický mechanizmus Únie na financovanie, poskytujúci 

dodatočnú a primeranú podporu pri zabezpečení spravodlivého podielu Únie v rámci 

medzinárodné financovanie opatrení v oblasti zmeny klímy vo výške 100 miliárd USD; 

6. zdôrazňuje, že preskúmanie VFR vytvára vynikajúcu príležitosť na zabezpečenie toho, 

aby sa dosiahol cieľ na vynaloženie 20 % prostriedkov na opatrenia spojené s klímou; 

konštatuje, že uplatňovanie metodiky Komisie v oblasti zmeny klímy naznačuje, že 

19,2 % všetkých viazaných rozpočtových prostriedkov v návrhu rozpočtu na rok 2017 

súvisia so zmenou klímy, v porovnaní s 20,8 % v roku 2016; vyzýva Komisiu, aby 

zabezpečila, že mechanizmus zohľadňovania opatrení v oblasti klímy bude funkčný v 

plnom rozsahu a že sa zdokonalí existujúca metóda sledovania týchto výdavkov;  
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7. ďalej pripomína, že Únia sa tiež zaviazala na realizáciu strategického plánu pre 

biodiverzitu v rámci Dohovoru Organizácie Spojených národov, a zdôrazňuje, že by mala 

vyčleniť dostatočné zdroje na splnenie svojich záväzkov v tejto oblasti; v tejto súvislosti 

konštatuje, že 8,2 % všetkých viazaných rozpočtových prostriedkov v návrhu rozpočtu na 

rok 2017 súvisí s odvrátením úpadku biodiverzity, v porovnaní s 9 % v roku 2016; vyzýva 

Komisiu, aby poskytla ďalšie vysvetlenie týkajúce sa zjavného poklesu výdavkov v 

oblasti zmeny klímy a biodiverzity ako podielu celkového rozpočtu; 

8. pripomína pridanú hodnotu, ktorú ekosystémy a biodiverzita predstavujú pre európske 

životné prostredie, a preto požaduje, aby sa v návrhu rozpočtu na rok 2017 vyčlenili 

dostatočné finančné zdroje na zabezpečenie dlhodobej ochrany biodiverzity; pripomína 

preto Komisii a členským štátom, že na základe článku 8 smernice o biotopoch musia 

zabezpečiť primeranú úroveň financovania opatrení v oblasti ochrany prírody potrebných 

na obnovenie priaznivého stavu druhov a biotopov v lokalitách sústavy Natura 2000; 

9. zdôrazňuje, že je dôležité, aby sa hľadisko biodiverzity uplatňovalo v rozvoji, realizácii a 

vo financovaní všetkých politík Únie, a transparentnosť výdavkov členských štátov na 

ochranu prírody a zachovanie biodiverzity považuje za rovnako dôležité z hľadiska 

súdržnosti a jednotnosti výdavkov Únie;  

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

sú škodlivé pre klímu, nebudú upevňovať infraštruktúru na fosílne palivá, ako sú dotácie 

fosílnych palív, nebudú podporovať činnosti, ktoré škodia biodiverzite a nebudú 

poškodzovať ekosystémy; ďalej vyzýva Komisiu, aby zaviedla účinný spôsob sledovania 

výdavkov v oblasti biodiverzity v rozpočte Únie; 

Program LIFE 

11. pripomína, že LIFE je finančný nástroj Únie na podporu projektov týkajúcich sa opatrení 

v oblasti životného prostredia, ochrany prírody a klímy v rámci celej Únie;  

12. pripomína najmä, že opatrenia v oblasti klímy sú kľúčovou, medziodvetvovou prioritou, 

ako sa uvádza v stratégii Európa 2020 a v agende Komisie pre zamestnanosť, rast, 

spravodlivosť a demokratickú zmenu, a zdôrazňuje, že osobitný podprogram pre opatrenia 

v oblasti klímy v rámci programu LIFE podporuje úlohu a základné právne predpisy Únie 

(vrátane rozvoja systému obchodovania s emisiami EÚ) a pripravuje cestu na prechod na 

nízkouhlíkové hospodárstvo do roku 2050; pripomína, že aspoň 20 % rozpočtu Únie má 

súvisieť s klímou a príslušné príspevky majú pochádzať z rozličných politík; 

13. hoci víta zvýšenie vo výške 30,9 milióna EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch 

v návrhu rozpočtu na rok 2017 v rozpočte programu LIFE, ľutuje však v tejto súvislosti, 

že aj v tomto roku program LIFE s celkovým financovaním vo výške 493,7 milióna EUR 

predstavuje len 0,3 % celkového návrhu rozpočtu na rok 2017;  

14. zdôrazňuje predchádzajúce problémy spojené s nedostatkom platobných rozpočtových 

prostriedkov na program LIFE, ktoré ohrozili a oddialili jeho riadnu realizáciu;  

15. víta systém sledovania na úrovni projektov týkajúci sa programu LIFE, ktorý zaviedla 

Komisia; konštatuje, že informácie o výkonnosti na úrovni projektov sa zbierajú od roku 

2015, pričom sa použijú na hodnotenie v polovici trvania a zoskupia na úrovni programu; 
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berie na vedomie, že systém sledovania by podľa očakávania mal byť plne funkčný počas 

druhého viacročného pracovného programu LIFE na roky 2017 – 2020; 

Verejné zdravie, bezpečnosť potravín a civilná ochrana 

16. berie na vedomie navrhované záväzky vo výške 64,5 milióna EUR (+ 3,8 % v porovnaní s 

rokom 2016) a platby vo výške 57,7 milióna EUR (- 17,8 % v porovnaní s rokom 2016) 

pre oblasť zdravia v rámci návrhu rozpočtu na rok 2017; vyjadruje poľutovanie nad tým, 

že to predstavuje, podobne ako v predchádzajúcich rokoch, podiel iba 0,04 % v záväzkoch 

v návrhu rozpočtu na rok 2017 a iba 1,5 % z okruhu 3 (v záväzkoch) a plne neodráža 

význam zdravia ako hodnoty samej osebe a ako predpokladu na podporu rastu; 

17. víta skutočnosť, že spoločná akcia v oblasti posudzovania zdravotníckej technológie sa 

začne v roku 2016 a bude priamo prispievať k cieľu Komisie dosiahnuť „prehĺbenejší a 

spravodlivejší vnútorný trh s posilnenou priemyselnou základňou“; uznáva, že je to z 

finančného hľadiska najväčšia akcia, ktorá bola doteraz spolufinancovaná z programu v 

oblasti zdravia, a to sumou 12 miliónov EUR spolufinancovania; 

18. zdôrazňuje, že Únia má najprísnejšie normy v oblasti bezpečnosti potravín na svete; berie 

na vedomie navrhované záväzky vo výške 256,2 milióna EUR (+ +1,3 % v porovnaní s 

rokom 2016) a platby vo výške 234,5 milióna EUR (- 3,1 % v porovnaní s rokom 2016) 

pre potraviny a krmivá v rámci návrhu rozpočtu na rok 2017; vyjadruje poľutovanie nad 

tým, že to predstavuje podiel iba 0,16 % v záväzkoch v návrhu rozpočtu na rok 2017 a iba 

6 % z okruhu 3 a že to plne neodráža význam bezpečnosti potravín a krmív v Únii; 

zdôrazňuje, že platobné rozpočtové prostriedky na činnosti súvisiace so zabezpečením 

efektívnych, účinných a spoľahlivých kontrol, ako aj na financovaniu núdzových opatrení 

týkajúcich sa zdravia zvierat a rastlín sa znížili o 10,4 % a o 11,1 % v porovnaní s rokom 

2016; domnieva sa, že toto zníženie môže výrazne oslabiť prevenciu a zmenšovanie 

výskytu chorôb zvierat a rastlín a uskutočňovanie účinných úradných kontrol v tejto 

oblasti; 

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

solidarity Únie; zdôrazňuje, že úloha Únie spočíva v tom, že umožňuje podporu, 

koordináciu alebo dopĺňanie opatrení členských štátov v oblasti prevencie katastrof 

a pripravenosti a reakcie na ne; berie na vedomie mierne zvýšenie viazaných 

rozpočtových prostriedkov na tento program;  

Decentralizované agentúry 

20. pripomína rozhodujúcu úlohu decentralizovaných agentúr pri plnení technických, 

vedeckých alebo riadiacich úloh, ktoré výrazne pomáhajú inštitúciám Únie tvoriť 

a realizovať politiky; okrem toho pripomína veľmi dôležité úlohy agentúr, ktoré patria do 

oblasti pôsobnosti Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín 

(EEA, ECHA, ECDC, EFSA, EMA), ako aj prvoradý význam ich posilnenej spolupráce 

pre vykonávanie týchto úloh, a to pre inštitúcie aj občanov Únie; v tejto súvislosti 

zdôrazňuje, že je mimoriadne dôležité, aby sa týmto agentúram poskytovali primerané 

ľudské a finančné zdroje, pričom sa bude riadne prihliadať na individuálne hodnotenie 

konkrétnych potrieb každej agentúry; vyjadruje však obavy, že zníženie počtu 

zamestnancov v EEA (-3 miesta), ECHA (-5 miest), ECDC (-4 miesta), EFSA (-7 miest) a 

EMA (-6 miest), by mohlo negatívne ovplyvniť ich príspevok k realizovaniu politík Únie; 
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ďalej zdôrazňuje, že v prípade agentúr financovaných z poplatkov by sa plány pracovných 

miest, ktoré sú potrebné na podporu plnenia úloh financovaných z poplatkov, mali 

posudzovať oddelene, čím sa uzná, že sú riadené dopytom a nie sú dodatočnou záťažou 

pre rozpočet Únie;  

21. poznamenáva, že v súvislosti s agentúrami, ktoré majú príjmy z poplatkov, príspevok 

Únie zostáva nezmenený alebo klesá; pripomína, že príjmy z poplatkov pochádzajúce z 

priemyselného odvetvia môžu byť ovplyvnené výkyvmi na trhu, a že závislosť od iných 

zdrojov príjmov preto zavádza prvok nepredvídateľnosti v štruktúre financovania agentúr; 

zdôrazňuje, že je ťažké presne predvídať výšku poplatkov, ktoré sa majú vybrať, čo vedie 

k možnému nedostatku prostriedkov v porovnaní s predpovedanými príjmami z 

poplatkov, a že je potrebné zabezpečiť dostupnosť potrebných finančných prostriedkov 

pre tieto agentúry; požaduje, aby sa v odhadoch poplatkov agentúry ECHA 

zvážila rezerva na obozretnosť vo výške 5 %; 

22. pripomína, že vzhľadom na to, že 15. júna 2016 sa zverejnili dva návrhy právnych aktov, 

ktoré stanovujú kritériá na identifikáciu endokrinných disruptorov, Komisia požiadala 

príslušné agentúry, aby okamžite začali s prípravnými prácami na urýchlenie procesu, len 

čo začnú kritériá platiť; preto zdôrazňuje, že je veľmi dôležité, aby EFSA a ECHA mali k 

dispozícii dostatočné finančné a ľudské zdroje; 

23. ďalej uznáva, že pre EMA môžu vzniknúť nepredvídané náklady v roku 2017 alebo 

neskôr v dôsledku zápornej odpovede britských občanov v referende v júni 2016 na 

otázku, či Veľká Británia má zostať členom Únie (tzv. Brexit), a preto by bolo rozumné 

umožniť EMA použiť prípadný kladný výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2016 

v budúcich rokoch; ďalej konštatuje, že EMA bude v roku 2017 možno musieť požiadať 

rozpočtové orgány o podporu, aby jej poskytli dodatočné rozpočtové prostriedky na 

pokrytie týchto výnimočných nákladov; 

Pilotné projekty a prípravné akcie 

24. zdôrazňuje, že pilotné projekty a prípravné akcie sú veľmi cenným nástrojom 

na iniciovanie nových aktivít a politík; opakuje, že niekoľko myšlienok Výboru pre 

životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín sa v minulosti úspešne 

realizovalo ako pilotné projekty alebo prípravné akcie; zdôrazňuje, že rozsah nových 

pilotných projektov a prípravných akcií sa zúžil z dôvodu nedostatku viazaných 

rozpočtových prostriedkov, ktoré sú k dispozícii, a chýbajúcej rezervy v okruhu 3; 

domnieva sa preto, že výbor pravdepodobne bude musieť opatrne využívať tieto nástroje 

aj v roku 2017. 
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