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NÁVRHY 

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Rozpočtový výbor 

jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

1. vyzývá Komisi, aby příští víceletý finanční rámec (VFR) sestavila tak, aby jasně 

odrážel priority EU pro následující roky a přímo a transparentně přispíval k investování 

do projektu se zřejmou evropskou přidanou hodnotou, zejména s ohledem na zdroje 

potřebné k přechodu na nízkouhlíkové oběhové hospodářství a k udržení a posílení 

vedoucího postavení EU v boji proti změně klimatu, a aby také zajistila, aby EU byla 

schopna dostát svým mezinárodním závazkům vyplývajícím z Pařížské dohody a cílů 

udržitelného rozvoje OSN a zároveň mohla i nadále plnit interní a externí závazky, 

které si stanovila pro ochranu biologické rozmanitosti;  

2. upozorňuje na první doporučení odborné skupiny na vysoké úrovni1, včetně doporučení 

týkajících se VFR, a zdůrazňuje, že cíle udržitelného rozvoje musí být podpořeny 

finančním systémem s kapacitou prosazovat dlouhodobý a udržitelný růst; vyzývá 

Komisi, aby rovněž přezkoumala tato doporučení pro VFR a zabývala se jimi, mimo 

jiné i nutností vypracovat „test udržitelnosti“ pro všechny budoucí finanční předpisy 

a politiky EU a finanční nástroje k dosažení většího účinku na směřování politiky; 

3. vyzývá Komisi, aby přezkoumala skutečný dopad ekologizace SZP a opatření v rámci 

Fondu rozvoje venkova v oblasti životního prostředí na stav životního prostředí a aby 

tato opatření financovala na základě jejich skutečných výsledků; zdůrazňuje samostatné 

vynakládání finančních prostředků na přírodu a biologickou rozmanitost a potřebu 

odděleného financování přechodu k udržitelnému zemědělství; 

4. vyzývá Komisi, aby vzala na vědomí výsledky přezkumu v polovině období 7. akčního 

programu pro životní prostředí, a zejména skutečnost, že je nepravděpodobné, že bude 

cílů tohoto programu dosaženo do roku 2020; vyzývá Komisi, aby uvolnila zdroje 

k dosažení těchto a dodatečných cílů do roku 2050 se zvláštním důrazem na tlaky 

související s životním prostředím; 

5. konstatuje, že článek 2 Pařížské dohody zdůrazňuje, že je nezbytné, aby finanční toky 

byly konzistentní a směřovaly k nízkým emisím skleníkových plynů a rozvoji odolnému 

vůči změně klimatu, a že odpovídající reformy VFR v období po roce 2020 budou nutné 

pro dosažení čistých nulových emisí do roku 2050; 

6. vyzývá Komisi, aby zajistila, aby byl příští VFR v souladu s cíli udržitelného rozvoje 

OSN za účelem posílení soudržnosti s výdaji EU a rovnováhy mezi hospodářským, 

sociálním a environmentálním rozměrem; 

7. zdůrazňuje, že rozpočet Unie se v důsledku brexitu sníží; vyzývá proto Komisi, aby 

stanovila jednoznačné a striktní priority, neboť bude k dispozici méně peněžních 

prostředků; 

8. zdůrazňuje, že příští VFR musí být slučitelný s vnějšími závazky Unie, jako jsou cíle 

                                                 
1 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/170713-sustainable-finance-report_en.pdf 
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udržitelného rozvoje stanovené OSN, aktivně přispívat k jejich plnění, být v souladu 

s dlouhodobými unijními cíli pro výdaje spojené s klimatem a rovněž přispět k reformě 

rozpočtu EU s cílem zajistit účinnější rozpočet založený na dodatečných vlastních 

zdrojích; domnívá se, že toho lze dosáhnout jedině tak, že klimatické hledisko bude 

systematicky zohledňováno ve výdajích EU, mimo jiné pokud jde o zmírňování změny 

klimatu a přizpůsobení se jí, a rovněž prostřednictvím monitorování ročního provádění 

výdajů; vyzývá proto Komisi, aby vytvořila transparentní a spolehlivou výpočetní 

metodu, která dokáže doložit očekávané výsledky výdajů na oblast klimatu a jejich 

dopad pro účely hodnocení ex post v rámci povinného předkládání zpráv; 

9. konstatuje, že úspěšný střednědobý přístup v rámci politiky v oblasti životního prostředí 

vyžaduje finanční stabilitu; v této souvislosti se domnívá, že období v délce sedmi let by 

bylo možné stanovit i u příštího VFR, a že se tak poskytne odpovídající flexibilita 

a možnost přezkumu v polovině období; 

10. zdůrazňuje, že pro dosažení cílů politiky v oblasti klimatu a zlepšení stavu životního 

prostředí musí různé politiky spolupracovat; vyzývá k tomu, aby v této souvislosti bylo 

zohledněno možné financování politiky soudržnosti; 

11. zdůrazňuje, že jedině přechodem na udržitelné, nízkouhlíkové oběhové hospodářství lze 

zajistit zdravé životní prostředí a dlouhodobý blahobyt občanů Unie a příznivé 

podmínky pro evropské hospodářství; domnívá se, že EU by měla být celosvětovým 

průkopníkem v přechodu na udržitelné, oběhové nízkouhlíkové hospodářství a na 

systém udržitelné produkce a spotřeby; v této souvislosti připomíná význam nezbytného 

financování rozvoje a výzkumu; 

12. připomíná, že příští VFR by měl Unii pomoci splnit nejen její cíle pro oblast životního 

prostředí a rámcové klimatické a energetické cíle pro rok 2030, ale i mnohostranné 

závazky související s udržitelným rozvojem a životním prostředím, jako jsou cíle 

udržitelného rozvoje či Úmluva o biologické rozmanitosti a zejména cíle z Aiči 

stanovené v rámci této úmluvy; zdůrazňuje, že EU by neměla financovat projekty či 

investice, které brání těmto cílům, ztěžují jejich provádění nebo jsou v rozporu s jejich 

dosažením; 

13. zdůrazňuje, že EU by měla podporovat regiony s vysokou úrovní znečištění ovzduší 

v zájmu podstatného zlepšení kvality ovzduší, neboť tyto problémy jsou v mnoha 

případech spojeny s energetickou chudobou v těchto regionech; 

14. zdůrazňuje, že je důležité, aby v příštím VFR byly i nadále obsaženy a jako samostatná 

oblast posíleny programy, které budou odpovídajícím způsobem financované 

a zaměřené na zachování biologické rozmanitosti a na ochranu životního prostředí, jako 

je např. program LIFE; zdůrazňuje, že program LIFE je jediným finančním nástrojem 

v rámci rozpočtu EU, který je zcela zaměřen na životním prostředí, ochranu přírody 

a změnu klimatu; vyzývá Komisi k zajištění toho, aby budoucí finanční nástroje 

v oblasti zemědělství a rozvoje venkova a regionů v rámci společného řízení 

vnitrostátních a regionálních orgánů pro ochranu životního prostředí obsahovaly 

vyhrazené balíčky pro biologickou rozmanitost a správu sítě Natura 2000; 

15. zdůrazňuje potenciál, který pro poskytování služeb společnosti nákladově efektivním 

způsobem nabízí ekologická infrastruktura a řešení založená na přírodních procesech; 
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zdůrazňuje, že je nutné řádně zvážit tyto ekologické alternativy k poskytování služeb při 

rozhodování o financování venkova a regionů, a zároveň vyzývá k vytvoření zvláštního 

nástroje pro vytvoření transevropské sítě ekologických infrastruktur (TEN-G) s cílem 

dosáhnout přínosů pro biologickou rozmanitost; 

16. zdůrazňuje, že různé fondy by měly být soudržnější a lépe spolupracovat na řešení 

vnitrostátních, regionálních a místních výzev, jako je umožnění spravedlivého přechodu 

regionů závislých na uhlí, potírání energetické chudoby nebo boj proti úbytku 

biologické rozmanitosti; 

17. uznává evropskou přidanou hodnotu spolupráce v boji proti společným hrozbám pro 

veřejné zdraví; domnívá se, že na základě počátečních pozitivních výsledků 

probíhajícího programu v oblasti zdraví se domnívá, že příští VFR by měl zahrnovat 

odolný zdravotnický program, jenž by řešil zdravotní problémy na přeshraniční úrovni 

a poskytoval členským státům podporu ve formě odborných znalostí a výměny údajů, 

důkazů a osvědčených postupů; požaduje, aby příští VFR odrážel odpovědnost EU za 

provedení cíle udržitelného rozvoje č. 3, který se týká veřejného zdraví, zdravotních 

systémů a zdravotních problémů souvisejících s životním prostředím, mimo jiné 

podstatným navýšením finančních prostředků pro zdravotní programy, a aby poskytoval 

členským státům podporu při snižování nerovnosti v oblasti zdraví, která oslabuje 

sociální soudržnost a brání evropské integraci; 

18. uznává úlohu udržitelného zemědělství a lesnictví jako klíčových složek úsilí EU v boji 

proti změně klimatu a úbytku biologické rozmanitosti a v rámci prohlubování 

udržitelnosti životního prostředí; považuje za nezbytné zajistit, aby společná 

zemědělská politika (SZP) byla v souladu s cíli a politikami EU v oblasti životního 

prostředí, biologické rozmanitosti a klimatu; připomíná, že příští VFR by měl SZP pro 

období po roce 2020 směřovat ke spravedlivé, účinné a efektivní zemědělské politice, 

jejímž hlavním cílem bude usnadnění přechodu na udržitelný potravinářský 

a zemědělský systém v Evropě, a zdůrazňuje, že na dosažení těchto cílů je nutné 

poskytnout dostatečné finanční prostředky; vítá strategický přístup Komise, který 

představila ve svém sdělení dne 29. listopadu 2011 s názvem „Budoucnost 

potravinářství a zemědělství“ (COM(2017)0713) a jehož cílem je poskytnout členským 

státům větší flexibilitu při hledání vhodných prostředků k tomu, aby jejich zemědělské 

odvětví co nejúčinnějším způsobem směřovalo k dosažení společných cílů v oblasti 

životního prostředí; 

19. vyzývá Komisi, aby dále podporovala výzkum a inovace v oblasti alternativ ke 

zkouškám na zvířatech a přidělila více finančních prostředků na projekty v oblasti 

výzkumu a vývoje prováděné v EU; žádá Komisi a členské státy, aby nadále 

financovaly vývoj alternativních řešení, aby vyvíjely v rámci mezinárodních struktur 

činnost s cílem urychlit ověřování a přijímání alternativních metod a aby podporovaly 

třetí země předáváním znalostí v případech, kdy vědci nemají o alternativních metodách 

povědomí, jakož i finančními prostředky, pokud zkušebním zařízením chybí nezbytná 

infrastruktura; 

20. zdůrazňuje, že příští VFR musí zohlednit společenské výzvy, kterým čelí místní 

a regionální společenství s vysokým podílem pracovníků v odvětvích závislých na 

uhlíku v rámci jejich nezbytného přechodu na nízkouhlíkovou společnost; požaduje, aby 
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fondy a programy EU byly uceleným způsobem nastaveny tak, aby usnadnily 

spravedlivý přechod v rámci těchto společenství prostřednictvím podpory rozmístění, 

rekvalifikace a zvyšování kvalifikace pracovníků, vzdělávání, iniciativ zaměřených na 

hledání zaměstnání a začínajících podniků při intenzivním dialogu se sociálními 

partnery; 

21. zdůrazňuje význam posílení a zvýšení účinnosti politiky v oblasti klimatu a energetiky, 

zejména ve vztahu ke všem cílům energetické unie, které by měly být podporovány 

stávajícími nástroji, tj. v rámci politiky soudržnosti a nových politik; 

22. vyzývá k tomu, aby financování agentur EU odpovídalo úkolům, které jim byly 

svěřeny; 

23. s ohledem na závazky vyplývající z Pařížské dohody upozorňuje na to, že je zapotřebí 

vytvořit komplexní nástroj pro regiony a země závislé na uhlí s cílem podpořit 

spravedlivý energetický přechod, zejména pokud jde o rozvoj a využití obnovitelných 

zdrojů, modernizaci výroby energie a rozvodných sítí, včasné přizpůsobení se budoucím 

environmentálním normám, restrukturalizační procesy týkající se odvětví závislých na 

uhlíku, modernizaci dálkového vytápění (včetně vysoce účinné kombinované výroby 

tepla a elektřiny), skladování energie, elektromobilní řešení a infrastrukturu a také 

o energeticky účinná řešení; 

24. připomíná význam prevence a vyšetřování zneužívání finančních prostředků a význam 

politiky v oblasti boje proti podvodům; zdůrazňuje rovněž význam spolupráce s třetími 

zeměmi pro vytvoření systému včasného monitorování nejnebezpečnějších produktů, 

které by mohly poškodit zdraví a naše životní prostředí i narušit bezpečnost veřejnosti; 

25. připomíná, že vysoká úroveň zdraví je předpokladem pro dosažení dalších cílů 

stanovených EU a že politiky v oblastech, jako je zemědělství, životní prostředí, 

sociální politika, začleňování a zaměstnanost, mají na zdraví vliv; proto vyzývá k tomu, 

aby se v rámci příštího VFR důkladněji posuzovaly dopady na zdraví a spolupráce mezi 

jednotlivými odvětvími; 

26. zdůrazňuje význam decentralizovaných agentur EU při plnění cílů EU v oblasti ochrany 

lidského zdraví a životního prostředí (ECDC, ECHA, EEA, EFSA, EMA); vyzývá 

Komisi, aby uvedeným agenturám v rámci příštího VFR zaručila udržitelné a bezpečné 

struktury zdrojů; 

27. vyzývá k navýšení podílu přiděleného z celkového rozpočtu EU na opatření politiky 

soudržnosti pro období po roce 2020, přičemž uznává významný přínos, jaký mají 

evropské strukturální a investiční fondy pro zlepšení infrastruktury v oblasti životního 

prostředí a zdravotní péče a také pro odstraňování socioekonomických rozdílů mezi 

regiony; zdůrazňuje, že účinnost finančních nástrojů nemůže nahradit výraznou potřebu 

grantů v některých oblastech, zejména v případě inovativních a riskantních projektů; 

28. zdůrazňuje, že výdaje EU v oblasti vnějších politik by si měly zachovat vysokou úroveň 

ambicí, pokud jde o klima a výdaje, které jsou významné pro životní prostředí; 

29. vyzývá k tomu, aby byl legislativní proces pro přijetí příštího VFR ukončen před 

volbami do Evropského parlamentu, které se budou konat v roce 2019, s cílem 
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poskytnout dostatečný čas pro jednání o odvětvových právních předpisech EU a předejít 

zpoždění při provádění nových programů; 

30. zdůrazňuje nutnost poskytnout finanční pomoc EU na vyřazení jaderných zařízení 

z provozu po roce 2020 v souvislosti s příštím VFR, aby byla zajištěna účinná ochrana 

životního prostředí a veřejného zdraví před nebezpečím vzniklým ze záření; zdůrazňuje 

specifickou povahu dlouhodobého a složitého procesu vyřazování těchto zařízení 

z provozu a likvidace odpadu, který vyžaduje dostupnost zvláštního technického 

vybavení, vysoce kvalifikovaného personálu a odpovídajících finančních zdrojů. 
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