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NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Osobitný výbor 
pre politické výzvy a rozpočtové prostriedky trvalo udržateľnej Európskej únie po roku 2013, 
aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. zdôrazňuje, že budúce udržateľné hospodárstvo nie je iba morálnym cieľom, ale aj 
ekonomickou nutnosťou; je presvedčený, že EÚ by mala viesť túto transformáciu 
a podporovať prechod k udržateľnej nízkouhlíkovej spoločnosti znižovaním spotreby 
energie, decentralizáciou dodávok energie, zvýšeným využívaním energie 
z obnoviteľných zdrojov a zabezpečením odolnosti ekosystému, aby udržala 
konkurencieschopnosť európskeho priemyslu a zabezpečila čisté a zdravé životné 
prostredie;

2. pripomína, že v rámci nasledujúceho finančného výhľadu by sa mali splniť ciele stratégie 
EÚ 2020, najmä ciele 20/20/20 v oblasti klímy a energetiky vrátane zvýšenia záväzku na 
30 % v oblasti zníženia emisií, a splniť ciele hlavnej iniciatívy Európa efektívne 
využívajúca zdroje;

3. zdôrazňuje význam transformácie ekonomiky EÚ na ekonomiku, ktorá efektívne využíva 
zdroje; domnieva sa preto, že EÚ by mala využívať svoj rozpočet tak, aby podnecovala 
zníženie využívania zdrojov a závislosti od dovozu a zvýšila recykláciu a obnovu v oblasti 
odpadu, vody, materiálov a pôdy;

4. zdôrazňuje potrebu posilniť integráciu právnych predpisov a cieľov EÚ v oblasti 
životného prostredia, verejného zdravia a klímy do odvetvových politík (vrátane spoločnej 
poľnohospodárskej politiky, politiky súdržnosti, spotrebiteľskej politiky, spoločnej 
rybárskej politiky a rozvojovej politiky); navrhuje preto, aby sa integrovali finančné 
prostriedky EÚ, s cieľom zabezpečiť súlad s právnymi predpismi v oblasti životného 
prostredia a verejného zdravia, a aktívny príspevok rozpočtu EÚ na ciele jej 
environmentálnej politiky a aby sa v súlade s návrhom Komisie v rámci preskúmania 
rozpočtu zahrnula povinnosť transparentne uvádzať, v ktorých odvetvových programoch 
sa podporovali klimatické ciele konkretizované v stratégii Európa 2020; zdôrazňuje 
význam budúcich výskumných a inovačných programov pri plnení cieľov EÚ v súvislosti 
s inteligentným, udržateľným a inkluzívnym rastom;

5. je presvedčený, že z rozpočtu EÚ by sa malo podporovať zabezpečovanie verejného 
majetku, keď je nepravdepodobné, že by ho dostatočne zaistil trh; environmentálny 
verejný majetok zahŕňa zachovávanie biodiverzity a ekosystémov, prírodné prostredie, 
stabilitu klímy a kapacitu absorpcie uhlíka, zabezpečenie dodávok a kvality vody, kvalitu 
vzduchu a pôdy, odolnosť voči požiarom a povodniam, ako aj zachovanie kultúrne 
a historicky hodnotnej krajiny; preto sa domnieva, že v rámci spoločnej 
poľnohospodárskej politiky treba odmeňovať poľnohospodárov a pôdohospodárov za 
zabezpečovanie verejného majetku, ako je atraktívna vidiecka krajina bohatá 
na biodiverzitu, a že zo štrukturálnych fondov a z Kohézneho fondu by sa mal podporovať 
udržateľný ekologický rozvoj a prechod k spoločnosti s nízkou spotrebou energie, ktorá 
efektívne využíva zdroje;
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6. požaduje, aby v novom období financovania boli všetky nástroje štrukturálnej politiky 
a politiky súdržnosti nasmerované na dosiahnutie nákladovo efektívneho zníženia emisií 
skleníkových plynov v súlade so sprísneným cieľom v oblasti zníženia emisií do roku 
2020 a so zreteľom na cieľ 2 °C;

7. zdôrazňuje potrebu rozšíriť vnútroštátne a európske financovanie o environmentálne 
aspekty, aby sa uľahčila ekologická transformácia európskej ekonomiky, ktorá povedie k 
dlhodobému hospodárskemu rastu a prosperite, ako sa okrem iného uvádza v správe 
Životné prostredie Európy – stav a perspektíva 2010, ktorú pripravila Európska 
environmentálna agentúra;

8. je presvedčený, že len koherentný rozpočet EÚ môže skutočne zabezpečiť maximálne 
výsledky; opätovne zdôrazňuje, že koherentnejšia rozpočtová politika znamená, že súlad 
musí existovať nielen medzi jednotlivými politikami, ale aj medzi vnútroštátnymi 
rozpočtami a rozpočtom EÚ;

9. zdôrazňuje, že výdavky EÚ sa musia jasnejšie orientovať na ciele a zameriavať na 
projekty, ktoré zabezpečujú maximálny verejný prínos na európskej úrovni a podporujú 
hlavné európske ciele, ako je prechod k nízkouhlíkovému hospodárstvu a konzistentná 
podpora čistého, environmentálne trvalo udržateľného rastu;

10. je znepokojený finančnými a politickými dôsledkami poskytovania dotácií, ktoré 
negatívne ovplyvňujú životné prostredie; zastáva názor, že financovanie z európskych 
zdrojov by nemalo mať negatívne vplyvy na životné prostredie, klimatickú zmenu, 
ekosystémy a biologickú rozmanitosť v EÚ a mimo nej; žiada preto, aby Komisia zistila, v 
ktorých prípadoch sa udeľujú dotácie s negatívnym vplyvom na životné prostredie, aby 
ich potom v EÚ postupne najneskôr do roku 2020 zrušila v súlade so záväzkami prijatými 
v rámci Dohovoru o biologickej diverzite z Nagoje a aby sa celý rozpočet preveroval 
z hľadiska jeho vplyvu na klímu a biodiverzitu; zrušením týchto škodlivých dotácií sa 
uvoľnia finančné prostriedky, ktoré sa využijú napríklad na tvorbu „zelených“ pracovných 
miest; žiada, aby sa vyhodnocovali európske platby, a to pred ich realizáciou, s cieľom 
zabezpečiť, aby nemali negatívne dôsledky na európske ciele v oblasti klímy, energetiky, 
biodiverzity a zdrojov a aby ich neohrozovali;

11. je preto presvedčený, že všetky finančné prostriedky EÚ musia byť pred vyplatením 
preverené z hľadiska klímy a životného prostredia, aby sa zabezpečilo, že nebudú mať 
žiadne negatívne dôsledky na európske ciele v oblasti životného prostredia, klímy, 
biodiverzity či využívania zdrojov; zdôrazňuje, že na to musí nadväzovať adekvátne 
monitorovanie, aby sa zabezpečilo dosiahnutie stanovených cieľov a dodržanie 
požiadaviek a aby sa aktívne podporovalo dosahovanie cieľov v oblasti klímy, energetiky 
a biodiverzity stanovených na rok 2020;

12. vyjadruje znepokojenie nad nedostatočnou transparentnosťou v súvislosti s výdavkami EÚ 
a je presvedčený, že otvorený a transparentný postup informovania všetkých občanov 
posilní budúcnosť Spoločenstva a že všetky výdavky z rozpočtu EÚ by sa preto mali včas
a prístupným spôsobom zverejňovať;

13. Opätovne upozorňuje na dôležitosť dosiahnutia cieľov EÚ v oblasti klímy a biodiverzity a 
nalieha na EÚ, aby zabezpečila začlenenie týchto cieľov do všetkých ostatných politík; 



AD\854921SK.doc 5/7 PE454.369v02-00

SK

vyzýva EÚ, aby na splnenie týchto cieľov pridelila na štrukturálnom základe dostatočné 
finančné prostriedky a aby naďalej posilňovala schopnosť rozvojových krajín začleňovať 
otázky životného prostredia, zmierňovania následkov zmeny klímy a prispôsobovania sa 
tejto zmene do všetkých odvetví a plánov hospodárskeho rozvoja;

14. žiada, aby sa v rozpočte EÚ pridelili na štrukturálnom základe dostatočné finančné 
prostriedky na dosiahnutie jej hlavných environmentálnych cieľov a aby sa v rámci 
rôznych fondov EÚ vyčlenili prostriedky na oblasti šetrné k životnému prostrediu, ako sú 
úspory energie, energia z obnoviteľných zdrojov, udržateľné poľnohospodárstvo a verejná 
doprava, ktoré prispievajú k silnejšiemu a odolnejšiemu hospodárstvu EÚ;

15. zastáva názor, že na dosiahnutie cieľov EÚ a globálnych cieľov v oblasti biodiverzity sa 
v novom rozpočtovom rámci EÚ musí zaručiť spolufinancovanie spravovania siete 
Natura 2000 zo zdroja vyhradeného na tento účel; poukazuje na to, že podľa správy 
Ekonomika ekosystémov a biodiverzity (TEEB) je návratnosť investícií do zachovania 
biodiverzity až stonásobná;

16. zdôrazňuje, že v ďalšom viacročnom finančnom rámci (VFR) je nutné zabezpečiť 
dlhodobé poskytovanie finančných prostriedkov na priority v oblasti verejného zdravia, na 
podporu zdravia a prevenciu chorôb, najmä prostredníctvom strategického a účinnejšie 
riadeného akčného programu, ktorý nadviaže na súčasný program EÚ v oblasti verejného 
zdravia;

17. uznáva pozitívny vplyv investícií do zdravotníckej infraštruktúry na štrukturálne reformy 
v odvetví zdravotníctva a zdôrazňuje potrebu zachovať a posilniť štrukturálne fondy 
určené na zdravotnícku infraštruktúru, čo podporí adaptáciu a inováciu zdravotníckych 
systémov v záujme rastu a udržateľnosti;

18. žiada, aby ďalší VFR zabezpečoval primeranú odbornú prípravu, výskum a financovanie 
agentúry s cieľom podporovať integrovaný prístup EÚ k bezpečnosti potravín a aby tak v 
dlhodobom časovom horizonte zaisťoval v rámci celej EÚ vysokú úroveň bezpečnosti 
potravín a zdravia a dobrých životných podmienok zvierat;

19. žiada, aby sa vzdelanie a celoživotné vzdelávanie považovali za kľúčové faktory zlepšenia 
v oblasti verejného zdravia;

20. podčiarkuje význam programu LIFE+ ako hlavného nástroja EÚ výhradne určeného na 
financovanie environmentálnych cieľov a zdôrazňuje potrebu posilniť tento program 
v budúcom VFR, aby sa dosiahli environmentálne ciele EÚ, za súčasnej podpory synergií 
s inými finančnými nástrojmi EÚ;

21. zdôrazňuje, že Európsky dvor audítorov a príslušné vnútroštátne orgány musia 
posudzovať nielen zákonnosť, ale aj efektívnosť vynaložených európskych prostriedkov 
a mieru, do akej príslušné opatrenia prispievajú k dosahovaniu environmentálnych cieľov;

22. vyzýva Komisiu, aby ďalej rozvíjala a pravidelne predkladala Parlamentu kľúčové 
kvalitatívne a kvantitatívne ukazovatele výkonnosti v oblasti plnenia rozpočtu v budúcom 
VFR, ktoré dopĺňajú informácie o RAL a RAC;
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23. naliehavo žiada Komisiu, aby lepším monitorovaním a vykazovaním kvalitatívnych 
ukazovateľov výkonnosti zvýšila efektívnosť a účinnosť budúcich finančných nástrojov;;

24. vyzýva Komisiu, aby predložila ročné politické ciele, ktoré sa majú dosiahnuť 
v budúcom VFR a ktoré umožnia lepšie monitorovať dosahovanie výsledkov do konca 
príslušného obdobia VFR.
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