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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. zdôrazňuje, že 21,0 % celkových záväzkov v návrhu rozpočtu na rok 2020 (NR 2020) 
súvisí so zmenou klímy; ľutuje, že na základe trendu vývoja rozpočtu Únie možno 
pre obdobie súčasného viacročného finančného rámca (VFR) očakávať len 19,7 % 
prostriedkov; zdôrazňuje, že by sa malo vyvinúť čo najväčšie úsilie s cieľom zaistiť 
splnenie celkového cieľa rozpočtu EÚ do konca roku 2020; pripomína svoju výzvu 
zaistiť ambicióznejšie začleňovanie klimatického hľadiska v období ďalšieho VFR 
a zosúladiť ho s Parížskou dohodou;

2. konštatuje, že 8,3 % celkových záväzkov súvisí s odvrátením úpadku biodiverzity; 
požaduje vyčlenenie dostatočných a vysledovateľných zdrojov s cieľom zabezpečiť 
dlhodobú ochranu biodiverzity v celej Únii;

3. upozorňuje, že na vykonávanie budúceho európskeho Zeleného paktu by sa mali 
v rozpočte vyčleniť dostatočné zdroje; 

4. berie na vedomie zvýšenie záväzkov pre nástroj LIFE o 21,5 milióna EUR (+3,9 %); 
vyjadruje poľutovanie nad tým, že nástroj LIFE predstavuje iba 0,3 % NR 2020;

5. berie na vedomie navrhované záväzky vo výške 69,7 milióna EUR (+2,0 %) a platby 
vo výške 64,2 milióna EUR (+4,7 %) na oblasť zdravia; vyjadruje poľutovanie nad tým, 
že daná suma predstavuje len 0,04 % NR 2020 a 1,9 % okruhu 3 (v záväzkoch);

6. berie na vedomie navrhované záväzky vo výške 280,0 milióna EUR (-3,3 %) a platby 
vo výške 244,7 milióna EUR (2,3 %) na potraviny a krmivá; vyjadruje poľutovanie nad 
tým, že daná suma predstavuje len 0,17 % NR 2020 a 7,5 % okruhu 3 (v záväzkoch);

7. berie na vedomie navrhované záväzky vo výške 156,2 milióna EUR (+4,4 %) a platby 
vo výške 77,0 milióna EUR (-5,7 %) na mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany, 
ktorý je základným kameňom solidarity Únie;

8. konštatuje, že stále a dočasné pracovné miesta schválené v NR 2020 zostávajú 
v porovnaní s rozpočtom na rok 2019 nezmenené pre Európske centrum pre prevenciu 
a kontrolu chorôb (ECDC) a Európsku agentúru pre lieky (EMA), pričom počet týchto 
miest sa zvýši pre Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) (+34, po revízii 
všeobecného potravinového práva), Európsku environmentálnu agentúru (EEA) (+1) 
a Európsku chemickú agentúru (ECHA) (+2); zdôrazňuje, že v náležitých prípadoch sa 
musí uvedeným agentúram prideliť viac finančných a ľudských zdrojov, aby plnili svoje 
poslanie a vykonávali svoje úlohy, ako aj s cieľom presadzovať v Únii vedecký prístup; 
podčiarkuje, že lepšia koordinácia medzi agentúrami by optimalizovala ich činnosť, ako 
aj využívanie verejných finančných prostriedkov;

9. vyzýva Komisiu, aby urýchlene realizovala pilotné projekty a prípravné akcie (PP 
a PA);
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10. pripomína, že pilotné projekty a prípravné akcie by mali dostať primerané financovanie 
počas celého ich životného cyklu, aby mohli naplno dosiahnuť svoj potenciál.


