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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. vyzýva Komisiu, aby štruktúru nasledujúceho viacročného finančného rámca (VFR) 

navrhla tak, aby jasne odrážal priority EÚ na nadchádzajúce roky a priamo a 

transparentne prispieval k investovaniu do projektov s jasnou európskou pridanou 

hodnotou, najmä vzhľadom na zdroje potrebné na prechod na nízkouhlíkové obehové 

hospodárstvo a na udržanie a posilnenie vedúcej úlohy EÚ v boji proti zmene klímy, a 

aby zabezpečila, že EÚ bude môcť spĺňať svoje medzinárodné záväzky v rámci 

Parížskej dohody a cieľov trvalo udržateľného rozvoja OSN, ako aj svoje vnútorné a 

vonkajšie záväzky a ciele v oblasti biodiverzity;  

2. upriamuje pozornosť na prvé odporúčania expertnej skupiny na vysokej úrovni pre 

udržateľné financovanie1, a to aj odporúčania, ktoré sa týkajú VFR, a zdôrazňuje, že 

ciele trvalo udržateľného rozvoja musí podporovať finančný systém, ktorý je schopný 

podnecovať dlhodobý, udržateľný rast; vyzýva Komisiu, aby takisto preskúmala a 

riešila tieto odporúčania pre nasledujúci VFR vrátane potreby „otestovať udržateľnosť“ 

všetkých budúcich finančných nariadení a politík EÚ a finančných nástrojov na 

dosiahnutie väčších účinkov riadenia politiky; 

3. vyzýva Komisiu, aby preskúmala skutočný vplyv ekologických a environmentálnych 

opatrení SPP v rámci Fondu pre rozvoj vidieka na životné prostredie a aby ich 

financovala na základe ich skutočných výsledkov; zdôrazňuje osobitné financovanie pre 

prírodu a biodiverzitu a potrebu samostatného financovania prechodu na trvalo 

udržateľné poľnohospodárstvo; 

4. vyzýva Komisiu, aby zohľadnila výsledky preskúmania 7. environmentálneho akčného 

programu (EAP) v polovici trvania, a najmä skutočnosť, že jeho ciele sa pravdepodobne 

do roku 2020 nesplnia; vyzýva Komisiu, aby sprístupnila zdroje na dosiahnutie týchto 

cieľov a dodatočné prostriedky v horizonte do roku 2050 s osobitnou pozornosťou 

venovanou tlakom súvisiacim so životným prostredím; 

5. konštatuje, že v článku 2 Parížskej dohody sa zdôrazňuje potreba zosúladiť finančné 

toky s prechodom na nízke emisie skleníkových plynov a rozvoj odolný voči zmene 

klímy a že sú nevyhnutné primerané reformy VFR po roku 2020 na dosiahnutie 

nulových čistých emisií do roku 2050; 

6. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila súlad budúceho VFR s cieľmi trvalo udržateľného 

rozvoja OSN, aby sa tak zvýšila súdržnosť výdavkov EÚ a zlepšila rovnováha medzi 

hospodárskymi, sociálnymi a environmentálnymi rozmermi; 

7. zdôrazňuje, že rozpočet Únie v dôsledku vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ 

poklesne; vyzýva preto Komisiu, aby vymedzila jasné, striktné priority, keďže bude k 

dispozícii menej finančných prostriedkov; 

8. zdôrazňuje, že nasledujúci VFR musí byť zlučiteľný s vonkajšími záväzkami Únie, ako 

                                                 
1 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/170713-sustainable-finance-report_en.pdf. 
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sú ciele trvalo udržateľného rozvoja stanovené OSN, a s jej dlhodobými cieľmi v oblasti 

výdavkov súvisiacich s klímou a musí aktívne prispievať k ich plneniu, ako aj k reforme 

rozpočtu EÚ s cieľom zabezpečiť účinnejší rozpočet založený na dodatočných 

vlastných zdrojoch; domnieva sa, že to možno dosiahnuť len prostredníctvom 

dôsledného zohľadňovania problematiky klímy vo výdavkoch EÚ, a to aj pokiaľ ide o 

zmiernenie a adaptáciu, a každoročného monitorovania plnenia výdavkov; vyzýva preto 

Komisiu, aby vytvorila transparentný a spoľahlivý spôsob výpočtu, ktorým sa môžu 

preukázať očakávané vplyvy výdavkov súvisiacich s klímou, ako aj stanovovania ich 

váhy pre hodnotenie ex post pri oznamovacej povinnosti; 

9. konštatuje, že úspešný strednodobý prístup v rámci environmentálnej politiky si 

vyžaduje finančnú stabilitu; v tejto súvislosti sa domnieva, že trvanie siedmich rokov by 

bolo uskutočniteľné aj pre nasledujúci VFR, a to pri poskytnutí primeranej pružnosti a 

možnosti preskúmania v polovici trvania; 

10. poukazuje na to, že na dosiahnutie cieľov politiky v oblasti klímy a na zlepšenie stavu 

životného prostredia musia medzi sebou spolupracovať rozličné politiky; žiada, aby sa v 

tejto súvislosti zohľadnilo možné financovanie politiky súdržnosti; 

11. zdôrazňuje, že prechod na udržateľné, nízkouhlíkové obehové hospodárstvo je jediným 

spôsobom, ako zabezpečiť zdravé životné prostredie a dlhodobo dobré podmienky pre 

život občanov Únie a pre európske hospodárstvo; domnieva sa, že EÚ by mala byť 

celosvetovým priekopníkom prechodu na udržateľné, obehové nízkouhlíkové 

hospodárstvo a udržateľný systém výroby a spotreby; v tejto súvislosti pripomína 

dôležitosť potrebného financovania rozvoja a výskumu; 

12. pripomína, že budúci VFR by mal pomôcť Únii dosiahnuť nielen jej ciele v oblasti 

životného prostredia a rámcové ciele v oblasti klímy a energetiky do roku 2030, ale aj 

mnohostranné záväzky týkajúce sa trvalo udržateľného rozvoja a životného prostredia, 

ako sú ciele trvalo udržateľného rozvoja alebo Dohovor o biologickej diverzite (DBD), 

a konkrétne cieľ z Aichi stanovený v tomto dohovore; zdôrazňuje, že EÚ by nemala 

financovať projekty ani investície, ktoré týmto cieľom stoja v ceste, sťažujú ich 

vykonávanie alebo sú nezlučiteľné s ich dosahovaním; 

13. zdôrazňuje, že EÚ by mala podporovať regióny s vysokou úrovňou znečistenia ovzdušia 

s cieľom podstatne zlepšiť kvalitu ovzdušia, keďže tieto problémy sú v mnohých 

prípadoch spojené s energetickou chudobou v týchto regiónoch; 

14. zdôrazňuje dôležitosť pokračovania a posilňovania primerane financovaných 

programov na ochranu biodiverzity a životného prostredia, ako napríklad programu 

LIFE, ako samostatných programov s posilneným financovaním v nasledujúcom VFR; 

zdôrazňuje, že program LIFE je jediným finančným nástrojom v rámci rozpočtu EÚ, 

ktorý sa celý venuje životnému prostrediu, ochrane prírody a zmene klímy; vyzýva 

Komisiu, aby zabezpečila, že budúce finančné nástroje v oblasti poľnohospodárstva a 

rozvoja vidieka a regiónov budú obsahovať balíky vyhradené na ochranu biodiverzity a 

správu sústavy Natura 2000 v rámci spoločného riadenia vnútroštátnych a regionálnych 

orgánov pre životné prostredie; 

15. zdôrazňuje potenciál, ktorý poskytujú ekologické infraštruktúry a prírodné riešenia pri 

poskytovaní služieb pre spoločnosť nákladovo efektívnym spôsobom; zdôrazňuje, že je 
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potrebné náležite zvážiť tieto ekologické alternatívy poskytovania služieb pri 

rozhodovaní o financovaní vidieka a regiónov, a vyzýva na vytvorenie osobitného 

nástroja na vytvorenie transeurópskej siete ekologických infraštruktúr (TEN-G) s 

cieľom priniesť výhody v oblasti biodiverzity; 

16. zdôrazňuje, že rozličné fondy by mali byť koherentnejšie a účinnejšie spolupracovať pri 

riešení celoštátnych, regionálnych a miestnych výziev, ako je napríklad umožnenie 

spravodlivého prechodu regiónov závislých od uhlia, boj proti energetickej chudobe 

alebo boj proti strate biodiverzity; 

17. uznáva európsku pridanú hodnotu spolupráce pri riešení spoločných hrozieb pre verejné 

zdravie; domnieva sa, že na základe počiatočných pozitívnych výsledkov 

prebiehajúceho programu v oblasti zdravia by súčasťou nasledujúceho VFR mal byť 

rozsiahly program v oblasti zdravia, ktorý by riešil otázky verejného zdravia na 

cezhraničnom základe a poskytoval podporu členským štátom vo forme odborných 

znalostí a výmeny údajov, dôkazov a osvedčených postupov; požaduje, aby 

nadchádzajúci VFR odrážal – okrem iného prostredníctvom výrazného zvýšenia 

finančných prostriedkov na program v oblasti zdravia – zodpovednosť EÚ za realizáciu 

cieľa trvalo udržateľného rozvoja č. 3 týkajúceho sa verejného zdravia, systémov 

zdravotnej starostlivosti a zdravotných problémov súvisiacich so životným prostredím a 

aby podporoval členské štáty v boji proti nerovnostiam v oblasti zdravia, ktoré ohrozujú 

sociálnu súdržnosť a bránia európskej integrácii; 

18. uznáva úlohu trvalo udržateľného poľnohospodárstva a lesného hospodárstva ako 

kľúčových súčastí práce EÚ v boji proti zmene klímy a strate biodiverzity a pri 

presadzovaní environmentálnej udržateľnosti; domnieva sa, že je potrebné zabezpečiť, 

aby bola spoločná poľnohospodárska politika (SPP) zosúladená s cieľmi a politikami 

EÚ v oblasti životného prostredia, biodiverzity a klímy; pripomína, že budúci VFR by 

mal viesť SPP po roku 2020 smerom k spravodlivej, účinnej a efektívnej 

poľnohospodárskej politike, ktorej hlavným cieľom je uľahčenie prechodu na 

udržateľný potravinový a poľnohospodársky systém v Európe, a zdôrazňuje, že treba 

poskytnúť dostatočné finančné prostriedky na dosiahnutie týchto cieľov; víta strategický 

prístup Komisie predložený v jej oznámení z 29. novembra 2011 s názvom Budúcnosť 

potravinárstva a poľnohospodárstva (COM(2017)0713) s cieľom poskytnúť členským 

štátom väčšiu flexibilitu pri hľadaní vhodných prostriedkov na to, aby ich 

poľnohospodárstvo smerovalo k čo najefektívnejšiemu dosahovaniu spoločných 

environmentálnych cieľov; 

19. vyzýva Komisiu, aby ďalej podporovala výskum a inovácie v oblasti alternatív 

testovania na zvieratách a aby vyčlenila viac finančných prostriedkov na projekty 

výskumu a vývoja realizované v EÚ; žiada Komisiu a členské štáty, aby naďalej 

financovali rozvoj alternatív a pracovali v rámci medzinárodných štruktúr na urýchlení 

schvaľovania a prijímania alternatívnych metód a aby podporovali tretie krajiny 

prenosom znalostí v prípadoch, keď vedcom môžu chýbať informácie o alternatívnych 

metódach, a finančnými prostriedkami, keď testovacím zariadeniam môže chýbať 

potrebná infraštruktúra; 

20. zdôrazňuje, že nasledujúci VFR musí zohľadňovať sociálne výzvy pre miestne a 

regionálne spoločenstvá s vysokým podielom pracovníkov v sektoroch závislých od 
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uhlíka pri ich nevyhnutnom prechode na nízkouhlíkovú spoločnosť; žiada, aby sa 

finančné prostriedky a programy EÚ vyčlenili koherentným spôsobom na uľahčenie 

spravodlivého prechodu v týchto spoločenstvách, a to podporou vyslania, rekvalifikácie 

a zvyšovania kvalifikácie pracovníkov, vzdelávania, iniciatív zameraných na hľadanie 

pracovných miest a začínajúcich podnikateľov, v úzkom dialógu so sociálnymi 

partnermi; 

21. zdôrazňuje význam posilňovania a zefektívňovania politiky v oblasti klímy a 

energetiky, najmä všetkých cieľov energetickej únie, ktoré by mali byť podporované 

existujúcimi nástrojmi, t. j. v rámci politiky súdržnosti, ako aj novými nástrojmi; 

22. požaduje, aby financovanie agentúr EÚ zodpovedalo úlohám, ktoré im boli zverené; 

23. v súvislosti so záväzkami Parížskej dohody poukazuje na potrebu vytvoriť komplexný 

nástroj pre regióny a krajiny závislé od uhlia s cieľom podporiť spravodlivú 

transformáciu energetiky, najmä pokiaľ ide o vývoj a využívanie obnoviteľných 

zdrojov, modernizáciu výroby elektrickej energie a rozvodných sietí, včasné 

prispôsobenie sa budúcim environmentálnym normám, procesy reštrukturalizácie 

týkajúce sa sektorov závislých od uhlíka, modernizáciu diaľkového vykurovania 

(vrátane vysoko účinnej kogenerácie), skladovanie energie, riešenia a infraštruktúru 

elektromobility, ako aj riešenia v oblasti energetickej účinnosti; 

24. pripomína význam predchádzania a vyšetrovania zneužívania finančných prostriedkov a 

dôležitosť politiky boja proti podvodom; zdôrazňuje takisto význam spolupráce s tretími 

krajinami s cieľom vytvoriť systém včasného monitorovania najnebezpečnejších 

výrobkov zo všetkých, ktoré by mohli poškodzovať zdravie a bezpečnosť verejnosti, 

ako aj škodiť nášmu životnému prostrediu; 

25. pripomína, že dobré zdravie je predpokladom na dosahovanie ďalších cieľov 

stanovených EÚ a že politiky v oblastiach, ako je poľnohospodárstvo, životné 

prostredie, sociálna politika, začlenenie a zamestnanosť, majú vplyv na zdravie; vyzýva 

preto na posilnenie posúdenia vplyvu na zdravie a medziodvetvovej spolupráce v 

budúcom VFR; 

26. zdôrazňuje význam decentralizovaných agentúr EÚ pri plnení cieľov EÚ v oblasti 

ochrany ľudského zdravia a životného prostredia (ECDC, ECHA, EEA, EFSA, EMA); 

vyzýva Komisiu, aby zabezpečila trvalo udržateľné a bezpečné štruktúry zdrojov pre 

tieto agentúry v budúcom VFR; 

27. požaduje zvýšenie podielu celkového rozpočtu EÚ vyčleneného na opatrenia politiky 

súdržnosti po roku 2020, pričom uznáva veľký prínos európskych štrukturálnych a 

investičných fondov k zlepšeniu infraštruktúry v oblasti životného prostredia a 

zdravotnej starostlivosti a k odstráneniu sociálno-ekonomických rozdielov medzi 

regiónmi; zdôrazňuje, že účinnosť finančných nástrojov nenahrádza absolútnu potrebu 

grantov v niektorých oblastiach, najmä pre inovatívne a rizikové projekty; 

28. zdôrazňuje, že výdavky EÚ v oblasti vonkajších politík by si mali zachovať vysokú 

úroveň ambicióznosti, pokiaľ ide o výdavky, ktoré sú významné pre klímu a životné 

prostredie; 
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29. vyzýva na ukončenie legislatívneho procesu zameraného na prijatie budúceho VFR pred 

európskymi voľbami v roku 2019, aby sa tak poskytol dostatočný čas na rokovanie o 

odvetvových právnych predpisoch EÚ a aby sa predišlo oneskoreniam pri vykonávaní 

nových programov; 

30. zdôrazňuje, že je potrebné poskytnúť finančnú pomoc z prostriedkov EÚ na 

vyraďovanie jadrových zariadení z prevádzky po roku 2020 v kontexte budúceho VFR s 

cieľom zabezpečiť účinnú ochranu životného prostredia a verejného zdravia pred 

nebezpečenstvami vyplývajúcimi zo žiarenia; zdôrazňuje jedinečnú povahu dlhodobého 

a zložitého procesu vyraďovania jadrových zariadení z prevádzky a likvidácie odpadu, 

čo si vyžaduje dostupnosť osobitného technického vybavenia, vysokokvalifikovaného 

personálu a primeraných finančných zdrojov. 
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