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NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Rozpočtový výbor 
jako příslušný výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

1. zdůrazňuje, že 21,0 % celkových závazků v návrhu rozpočtu na rok 2020 (NR 2020) se 
týká klimatu; vyjadřuje politování nad tím, že by trend vývoje rozpočtu Unie pro období 
stávajícího víceletého finančního rámce (VFR) zajistil pouze 19,7 %; zdůrazňuje, že je 
třeba vynaložit maximální úsilí s cílem zajistit, aby bylo celkového cíle rozpočtu EU 
dosaženo do konce roku 2020; opakuje svůj požadavek, aby v příštím VFR byla 
ambicióznějším způsobem začleňována otázka klimatu a aby byl VFR v souladu s 
Pařížskou dohodou; 

2. konstatuje, že 8,3 % celkových závazků souvisí s úsilím o zvrácení nepříznivého trendu 
snižování biologické rozmanitosti; vyzývá k tomu, aby byly vyčleněny dostatečné a 
dohledatelné zdroje pro zajištění dlouhodobé ochrany biologické rozmanitosti v celé 
Unii;

3. zdůrazňuje, že by v rozpočtu měly být dostatečné zdroje přiděleny na budoucí 
provádění tzv. evropského zeleného údělu;

4. bere na vědomí zvýšení prostředků na závazky u programu LIFE o 21,5 milionu EUR 
(+3,9 %); vyjadřuje politování nad tím, že program LIFE představuje pouhá 0,3 % NR 
2020;

5. bere na vědomí navrhované prostředky na závazky ve výši 69,7 milionu EUR (+2,0 %) 
a prostředky na platby ve výši 64,2 milionu EUR  (+4,7)  v oblasti zdraví; vyjadřuje 
politování nad tím, že se jedná o pouhá 0,04 % NR 2020 a o 1,9 % okruhu 3 (v 
prostředcích na závazky);

6. bere na vědomí navrhované prostředky na závazky ve výši 280,0 milionu EUR (-3,3 %) 
a prostředky na platby ve výši 244,7 milionu EUR (+2,3 %) na potraviny a krmiva; 
vyjadřuje politování nad tím, že se jedná o pouhých 0,17 % NR 2020 a o 7,5 % okruhu 
3 (v prostředcích na závazky);

7. bere na vědomí navrhované prostředky na závazky ve výši 156,2 milionu EUR (+4,4 %) 
a prostředky na platby ve výši 77,0 milionu EUR (-5,7 %) pro mechanismus civilní 
ochrany Unie, který je jedním ze základů solidarity Unie;

8. všímá si, že stálá a dočasná pracovní místa schválená v návrhu rozpočtu na rok 2020 
zůstávají oproti rozpočtu na rok 2019 nezměněna, pokud jde o Evropské středisko pro 
prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) a Evropskou agenturu pro léčivé přípravky (EMA), 
přičemž počet těchto míst se zvyšuje v případě Evropského úřadu pro bezpečnost 
potravin (EFSA)  (+34, v návaznosti na revizi obecného potravinového práva),  
Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) (+1 ) a Evropské agentury pro chemické 
látky (ECHA) (+2); zdůrazňuje, že v relevantních případech musí být těmto agenturám 
přiděleno více finančních a lidských zdrojů, aby mohly naplňovat svůj mandát, 
vykonávat zadané úkoly a prosazovat v Unii vědecký přístup; zdůrazňuje, že by lepší 
koordinace mezi těmito agenturami optimalizovala jejich práci i využití veřejných 
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prostředků;

9. vyzývá Komisi, aby urychleně provedla pilotní projekty a přípravné akce (PP a PA);

10. připomíná, že PP a PA by měly obdržet odpovídající financování během celého 
životního cyklu, aby mohly naplnit svůj potenciál.


