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NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá zvláštní výbor pro 
politické výzvy a rozpočtové prostředky pro udržitelnou Evropskou unii po roce 2013 jako 
příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. zdůrazňuje, že budoucí udržitelné hospodářství není pouze morálním cílem, ale přímo
ekonomickou nutností; domnívá se, že EU by měla být v čele této transformace 
a podporovat přeměnu na udržitelnou společnost s nízkými emisemi uhlíku díky menší 
spotřebě energie, decentralizaci dodávek energie, většímu využívání energie 
z obnovitelných zdrojů a zajištění odolnosti ekosystémů, aby zachovala 
konkurenceschopnost evropského průmyslu a zajistila čisté a zdravé životní prostředí;

2. připomíná, že v rámci příštího finančního výhledu by mělo být dosaženo cílů strategie EU 
2020, především cílů 20/20/20 v oblasti klimatu a energetiky, včetně zvýšení cíle v oblasti 
omezení emisí na 30 %, a měly by být naplněny cíle stěžejní iniciativy „Evropa méně 
náročná na zdroje“;

3. znovu zdůrazňuje význam přeměny hospodářství EU na hospodářství méně náročné na 
zdroje; proto se domnívá, že EU by měla využívat svůj rozpočet tak, aby se omezilo 
čerpání zdrojů a snížila závislost na dovozu a zintenzivnila recyklace odpadu, vody, 
materiálů a obnova půdy;

4. zdůrazňuje, že je zapotřebí posílit začleňování právních předpisů a cílů EU v oblasti 
životního prostředí, veřejného zdraví a klimatu do odvětvových politik (včetně SZP, 
politiky soudržnosti, SRP a rozvojové politiky); navrhuje proto integraci finančních 
prostředků EU s cílem zajistit soulad s právními předpisy EU v oblasti životního prostředí 
a veřejného zdraví a aktivně přispívat k čerpání prostředků z celého rozpočtu EU na 
politické cíle EU v oblasti životního prostředí a v souladu s doporučením Komise, které 
uvedla v rámci přezkumu rozpočtu, stanovit povinnost transparentním způsobem určit 
případy, kdy odvětvové programy podpořily klimatické cíle, jež jsou součástí strategie 
Evropa 2020; zdůrazňuje význam budoucích výzkumných a inovačních programů při 
plnění cílů EU, pokud jde o inteligentní, udržitelný a inkluzivní růst;

5. je přesvědčen, že rozpočet EU by měl podporovat zajištění veřejných statků, u nichž není 
pravděpodobné, že by je dostatečně zajistil trh; mezi veřejné statky v oblasti životního 
prostředí patří zachování biologické rozmanitosti a ekosystémů, volná příroda, stabilita 
klimatu a schopnost absorbovat uhlík, dostupnost a kvalita vody, kvalita ovzduší a půdy, 
odolnost vůči požárům a záplavám, stejně jako zachování hodnotné kulturní a historické 
krajiny; domnívá se proto, že společná zemědělská politika by měla zemědělce a jiné 
subjekty hospodařící s půdou za zajištění veřejných statků, jako je atraktivní a biologicky 
rozmanitá krajina, odměňovat, a že strukturální fondy a Fond soudržnosti by měly 
napomáhat ekologicky udržitelnému rozvoji a přeměně na společnost s nízkou spotřebou 
energie, která bude účinně využívat zdroje;

6. žádá, aby byly v novém finančním období veškeré nástroje strukturální politiky a politiky 
soudržnosti zaměřeny na nákladově efektivní snižování emisí skleníkových plynů v 
souladu s vyšším cílem, který byl pro omezování emisí stanoven na rok 2020 v návaznosti 
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na cíl 2 °C;

7. zdůrazňuje, že je nutné navýšit prostředky určené na životní prostředí na vnitrostátní 
i evropské úrovni s cílem usnadnit ekologickou přeměnu evropského hospodářství, která 
povede k dlouhodobému hospodářskému růstu a prosperitě, jak se uvádí mimo jiné ve 
zprávě Evropské agentury pro životní prostředí o stavu životního prostředí – „Stav 
a výhled (2010)“;

8. je přesvědčen, že pouze provázaný rozpočet EU může skutečně přinést maximální 
výsledky; znovu opakuje, že provázanější rozpočtová politika znamená, že provázané jsou 
nejen jednotlivé politiky, ale také rozpočty členských států a EU;

9. zdůrazňuje, že výdaje EU musí být jednoznačněji zacíleny a soustředěny na projekty, 
které jsou nejvíce přínosné pro veřejnost na evropské úrovni a které napomáhají dosažení 
hlavních evropských cílů, jako je přeměna na hospodářství s nízkými emisemi uhlíku 
a promyšlená podpora čistého zeleného růstu;

10. je znepokojen finančními a politickými důsledky poskytování dotací, které negativně 
ovlivňují životní prostředí; je toho názoru, že financování z evropských zdrojů by nemělo 
mít negativní dopady na životní prostředí, změnu klimatu, ekosystémy a biologickou 
rozmanitost v EU i mimo ni; vyzývá proto Komisi, aby zjistila, které dotace vyplácené     
v EU mají negativní dopad na životní prostředí, a do roku 2020 tyto dotace postupně 
zrušila v souladu se závazkem přijatým na konferenci smluvních stran Úmluvy 
o biologické rozmanitosti v Nagoji a aby zajistila, aby rozpočet jako celek negativně 
neovlivňoval klima a biologickou rozmanitost; zrušením těchto dotací s negativním 
dopadem se uvolní finanční prostředky, které budou použity například na vytváření 
zelených pracovních míst; žádá také, aby bylo u evropských plateb dříve, než budou 
provedeny, prověřeno a zajištěno, že nemají nepříznivý vliv na evropské cíle v oblasti 
klimatu, energetiky, biologické rozmanitosti a zdrojů a že naplňování těchto cílů nebrání;

11. je proto přesvědčen, že veškeré finanční prostředky musí EU dříve, než je vynaloží, 
prověřit s ohledem na otázky klimatu a životního prostředí, aby bylo zajištěno, že jejich 
využití nebude mít negativní dopady na evropské cíle v oblasti životního prostředí, 
klimatu, biologické rozmanitosti či čerpání zdrojů; znovu opakuje, že v návaznosti na 
výše uvedené musí existovat odpovídající následné kontroly s cílem zjistit, zda byly 
stanovené cíle dosaženy a stanovené požadavky dodrženy, a aktivně prosazovat dosažení 
cílů v oblasti klimatu, energetiky a biologické rozmanitosti, jež byly do roku 2020 
stanoveny;

12. vyjadřuje znepokojení nad nedostatkem transparentnosti, pokud jde o výdaje z rozpočtu 
EU, a je přesvědčen, že otevřené a transparentní předávání informací všem občanům 
posílí budoucnost společenství, a že by tedy měly být výdaje z rozpočtu EU plně a včas 
zveřejňovány, a to v přístupné podobě;

13. znovu upozorňuje na důležitost dosažení cílů EU v oblasti klimatu a biologické 
rozmanitosti, a naléhavě vyzývá EU, aby zajistila zohlednění těchto cílů ve všech 
ostatních politikách; vyzývá EU, aby přidělila na strukturálním základě na splnění těchto 
cílů dostatečnou výši finančních prostředků a aby dále zvyšovala kapacitu rozvojových 
zemí pro začleňování environmentálních hledisek a hlediska zmírňování změny klimatu –
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a přizpůsobení se této změně – napříč odvětvími a plány hospodářského rozvoje;

14. žádá, aby EU ze svého rozpočtu strukturálně vyčlenila dostatečné prostředky, které jí
umožní dosáhnout jejích klíčových cílů v oblasti životního prostředí, a aby v rámci 
jednotlivých fondů EU vyhradila finanční zdroje na oblasti šetrné k životnímu prostředí, 
jako jsou úspory energie, energie z obnovitelných zdrojů, udržitelné zemědělství a veřejná 
doprava, které přispívají k silnějšímu a odolnějšímu hospodářství EU;

15. i nadále zastává názor, že má-li být dosaženo cílů v oblasti biologické rozmanitosti 
stanovených v rámci EU a na celosvětové úrovni, je nutné v novém rozpočtovém rámci 
EU zajistit spolufinancování programu Natura 2000 ze zdroje vyčleněného pouze pro 
tento účel; zdůrazňuje, že podle zprávy o ekonomice ekosystémů a biologické 
rozmanitosti (TEEB) je návratnost investice do zachování biologické rozmanitosti až 
stokrát vyšší;

16. zdůrazňuje, že v příštím víceletém finančním rámci (VFR) je nutno zajistit dlouhodobé 
poskytování finančních prostředků na priority v oblasti veřejného zdraví, podporu zdraví 
a prevenci nemocí, a to především prostřednictvím strategického a účinněji řízeného 
programu opatření v návaznosti na stávající program EU v oblasti veřejného zdraví;

17. uznává pozitivní dopad investic do zdravotnické infrastruktury na strukturální reformy ve 
zdravotnictví a zdůrazňuje, že je nutné zachovat a posílit strukturální fondy určené na tuto 
infrastrukturu a tak podpořit adaptaci a inovaci zdravotnických systémů v zájmu růstu 
a udržitelnosti;

18. vyzývá k tomu, aby příští VFR zajistil vhodné odborné školení, výzkum a financování 
agentury s cílem podporovat integrovaný přístup EU k bezpečnosti potravin, a zabezpečil 
tak v celé EU v dlouhodobém časovém horizontu vysokou úroveň bezpečnosti potravin 
a zdraví a dobrých životních podmínek zvířat;

19. žádá, aby byly za klíčové faktory pro zlepšení veřejného zdraví považovány vzdělávání    
a celoživotní učení;

20. zdůrazňuje význam programu LIFE+ coby hlavního nástroje EU, který je plně věnován 
financování ochrany životního prostředí, a poukazuje na nutnost posílit tento program 
v příštím VFR, aby byly dosaženy environmentální cíle EU, přičemž je třeba podporovat 
součinnost i s ostatními finančními nástroji EU;

21. zdůrazňuje, že Evropský účetní dvůr a příslušné vnitrostátní orgány musí posoudit nejen 
oprávněnost, ale také efektivitu evropských výdajů, stejně jako míru, ve které daná 
opatření přispívají k dosahování environmentálních cílů;

22. vyzývá Komisi, aby dále vypracovávala a pravidelně předkládala Parlamentu klíčové 
kvalitativní a kvantitativní výkonnostní ukazatele plnění rozpočtu v příštím VFR, které 
doplňují informace o RAL a RAC;

23. naléhavě vyzývá Komisi, aby zvýšila účinnost a efektivitu budoucích finančních nástrojů,
a to jejich lepším sledováním a předkládáním kvalitativních ukazatelů výkonnosti;



PE454.369v02-00 6/7 AD\854921CS.doc

CS

24. vyzývá Komisi, aby představila roční politické cíle pro příští VFR, jehož prostřednictvím 
bude možné lépe sledovat, jakých výsledků bylo ke konci období VFR dosaženo;
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