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Návrh na zmenu a doplnenie 6303 === ENVI/6303 ===

predkladá Andrea Zanoni, Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Pripojiť: 02 04 02 04

Rozpočet 2013 Návrh rozpočtu 2014 Pozícia Rady 2014 Rozdiel Nová suma
Záväzky Platby Záväzky Platby Záväzky Platby Záväzky Platby Záväzky Platby

02 04 02 04 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Rezerva

Súčet 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Položka:
Pilotný projekt – Zoskupovanie MSP na regionálnej úrovni s cieľom vytvorenia hospodárstva s uzavretým 
cyklom
Poznámky:
Pripojiť nasledujúci text:
Strach z nedostatku niektorých neobnoviteľných zdrojov, rastúce tlaky v oblasti obnoviteľných zdrojov, s 
tým súvisiace narastajúce trhové ceny a fluktuácie, strach z hospodárskej nestability a spoločenských 
nepokojov motivujú celosvetovú politickú agendu k rozvoju a vykonávaniu nástrojov a opatrení v oblasti 
využívania zdrojov, ktoré pomáhajú zabezpečiť, aby boli splnené potreby rastúcej svetovej populácie bez 
ohrozovania budúcich generácií. Na úrovni EÚ je to plán EÚ pre Európu efektívne využívajúcu zdroje 
uverejnený v roku 2011. Plán je postavený na predchádzajúcej legislatíve a politikách (napr. smernica o 
ekodizajne, tematická stratégia pre prírodné zdroje, politiky v oblasti odpadu)* a poskytuje rámce pre 
konkrétnejšie politiky, ako napríklad v oblasti navrhovania nových riešení výrobkov, väčšieho opätovného 
používania, recyklácie a nahradzovania materiálov a úspory zdrojov.
Napriek dosiahnutému pokroku sa predpokladá, že dosiahnutie väčšej energetickej účinnosti nie je 
dostatočné, keďže zvýšenie účinnosti je často zatienené zvýšenou spotrebou (napr. spätný účinok). Na 
základe odporúčania Rady o stimulačných opatreniach v oblasti ekologického hospodárstva s uzavretým 
cyklom** sa zdôrazňuje potreba stabilizácie a ďalšieho objasnenia agendy v oblasti efektívnosti 
zdrojov***. Vytvorenie hospodárstva s uzavretým cyklom sa opätovne považuje za dôležitý prostriedok v 
rámci smerovania k dematerializácii, zvýšeniu opätovného používania materiálov, recyklácii a 
nahradzovaniu. Čína sa napríklad snaží o vytvorenie hospodárstva s uzavretým cyklom vo svojej 
legislatíve, a to v rámci aktivít v oblasti znižovania, opätovného používania a recyklácie vo výrobných, 
obehových a spotrebiteľských procesoch. Aj keď na úrovni EÚ existuje legislatíva podporujúca napríklad 
ekologické inovácie, zdá sa, že chýba koherentný, strategický celkový prístup, ktorý by zmenil relatívne 
inovácie na radikálne. Na druhej strane je známe, že regulačná a politická neistota môže znížiť 
konkurencieschopnosť prosperujúceho priemyslu v oblasti životného prostredia a o to viac to platí pre 
hospodárstvo s uzavretým cyklom. A prípadné výhody sú obrovské.
Podľa analýzy firmy McKinsey pre nadáciu Ellen MacArthur Foundation**** sa čisté materiálne úspory 
nákladov v rámci hospodárstva s uzavretým cyklom odhadujú na 340 až 380 miliárd USD ročne v 
„prechodnom prípade“ a 520 až 630 miliárd USD v „pokročilom prípade“ na úrovni EÚ do roku 2025, 
berúc do úvahy len časť výrobného priemyslu. Medzi dodatočné predpokladané výhody patria zmiernenie 
kolísania cien a rizík súvisiacich so zásobovaním , možné výhody v oblasti zamestnanosti, zníženie 
vonkajších vplyvov a dlhodobá odolnosť hospodárstva. Využiť uvedené výhody by znamenalo podniknúť 
odvážne a kreatívne kroky s cieľom vymaniť sa z lineárneho modelu „zober-vyrob-zahoď“.
Opis projektu
Ciele
Niekoľko pokrokových firiem sa už usiluje o dosiahnutie hospodárstva s uzavretým cyklom. Patria medzi 
ne firmy, ktoré podporujú dizajn s uzavretým cyklom, napr. prístup s názvom Cradle to Cradle® , ako aj 
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nové inovatívne obchodné modely napríklad v oblasti spoločnej spotreby*****. Nadácia Ellen MacArthur 
Foundation stanovila tieto zásady v oblasti hospodárstva s uzavretým cyklom: 1) Eliminovať odpad –
výrobky sú určené na cyklus demontáže a opätovného použitia 2) Prísne rozlišovanie medzi spotrebnými a 
trvalými časťami – spotrebné časti sa majú bezpečne vrátiť do biosféry a spotrebné časti prejdú rôznymi 
cyklami procesov s cieľom opätovného použitia/opätovnej distribúcie až ku konečnej fáze recyklácie 3) 
Energia použitá na chod cyklov by mala byť obnoviteľná v prírode.
Pilotný projekt so spoločnou účasťou rôznych sektorov na miestnej a regionálnej úrovni môže poskytnúť 
empirický pohľad do skutočného vykonávania koncepcie a môže poslúžiť ako dôležitý testovacia a 
prípadová štúdia, ako aj podnet na zdokonalenie krokov cyklu. Z tohto pohľadu môžu aktivity malých a 
stredných podnikov v rámci miestnych klastrov poslúžiť ako významná štartovacia plocha
Výzvy, ktorých riešenie je obzvlášť dôležité******. Ich empirická analýza predstavuje kľúčové ciele tohto 
pilotného projektu:
— Existujúci európsky a vnútroštátny regulačný a politický rámec môže byť rozhodujúci pri voľbe, či 
podporiť rýchly prechod alebo klásť prekážky, ktoré môžu zabrániť úspešnému vykonávaniu. —
Poskytujú existujúce politické a finančné programy dostatočnú podporu? Cieľom je skúmať, akým 
regulačným a politickým výzvam čelia firmy, a ktoré nástroje by mohli poskytnúť motiváciu na radikálnu 
inováciu.
— Existujúce priemyselné iniciatívy, ako napríklad program Spojeného kráľovstva s názvom UK 
National Industrial Symbiosis Programme dosiahli úspory v oblasti účinnosti energie a zdrojov, napriek 
tomu však len zriedkavo otriasli základnými modelmi výroby a spotreby. Platforma, ktorá podporuje 
získavanie a zdieľanie údajov, šírenie osvedčených postupov a podporu priamej spolupráce medzi 
podnikmi je smerodajná v rámci organizácie a účasti pestrejšej skupiny priemyselných odvetví a mnohých 
iných podnikov. Môže poslúžiť ako dôležitý začiatok pre ďalší pokrok v oblasti prehlbovania a 
zrýchľovania.
— Je potrebné uľahčiť prepojenie medzi riešeniami existujúcich otázok v oblasti poznatkov, ako aj 
spoluprácu medzi materiálnou vedou, dizajnovými školami a firmami s cieľom ďalšieho prenosu 
poznatkov.
— Je takisto potrebné zdokumentovať úspechy a neúspechy procesu implementácie hospodárstva s 
uzavretým cyklom s cieľom výmeny informácií o vytváraní jeho hodnôt, ako aj o budúcich výzvach, ktoré 
sa musia brať do úvahy.
— Malé a strené podniky (MSP) obzvlášť čelia nedostatočnej dostupnosti, kvalite a zhode údajov a 
informácií v súvislosti s rôznymi krokmi s cieľom dosiahnuť hospodárstvo s uzavretým cyklom. Sú viac 
náchylné na akútne tlaky a možné vysoké transakčné náklady (napr. kapacity, rozvoj zručností). Aj keď 
existujú základné platformy, ako napríklad nadácia Ellen Mac Arthurovej a názvom Circular Economy 
100, tieto sa väčšinou sústredia na veľké firmy alebo na firmy z celosvetového hľadiska. Predstavuje to 
nebezpečenstvo, že MSP budú čeliť tomu, že veľké časti nových vznikajúcich trhov už budú pod kontrolou 
niekoľkých veľkých podnikov. Napriek tomu sa MSP považujú za dôležité v rámci hospodárskej stability 
Európy, a to z dôvodu ich úlohy sústreďovania inovácie a príležitostí v oblasti zamestanania.
Vyhliadky do budúcnosti
Existujúce (pilotné) projekty súvisiace s koncepciou hospodárstva s uzavretým cyklom sa doteraz snažili 
najmä o zatvorenie cyklov v oblasti kovov a minerálov. Vo svojom uznesení z 24. mája 2012 o Európe 
efektívne využívajúcej zdroje*******, pod nadpisom prírodný kapitál a ekosystémové služby, Európsky 
parlament vyzýva
Komisiu, aby využívala najlepšie postupy v oblasti efektívneho využívania zdrojov s cieľom vypracovať 
vhodné kritériá a začala pilotné projekty týkajúce sa viacerých zdrojov, napríklad fosforu, s cieľom 
dosiahnuť do roku 2020 mieru opätovného využitia prakticky na úrovni 100 % a optimalizovať ich 
využívanie a recykláciu; zdôrazňuje, že takéto pilotné projekty by mali dostať priamu finančnú podporu z 
EÚ.
Na základe tejto výzvy a uvedených kľúčových cieľov, navrhovaný pilotný projekt by mal za cieľ 
vytvorenie 2-3 klastrov, ktoré by boli zložené z firiem z rôznych priemyselných odvetví. Medzi tieto firmy 
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by patrili firmy z oblasti spotrebných a trvalých komponentov s cieľom rozšíriť iniciatívu na viac, ako len 
skúmanie jednotlivých materiálov. Do projektu sa preto musia zapojiť odborníci z oblasti organizačnej 
zmeny, ako aj z oblasti najnovších vedeckých poznatkov. Odborníci na organizačné zmeny môžu byť 
konzultanti z oblasti riadenia zmien a rozvoja organizácií a odborníci z oblasti vedeckých poznatkov sa 
môžu podieľať na projekte v rámci partnerstiev s vedeckými inštitúciami a centrami pre inováciu, 
spoluprácu a prenos technológií.
Zúčastnené firmy budú najmä malé a stredné podniky s cieľom preskúmať možné vysoké transakčné 
náklady, kapacity a potrebné zručnosti, a zároveň využiť ich inovačný potenciál. Firmy by mali byť 
súčasťou regionálnych klastrov, a zároveň byť aktívne v aspoň dvoch členských štátoch s cieľom 
poskytnúť užitočný obraz o rozličných vnútroštátnych regulačných a politických rámcoch. Toto by sa 
mohlo dosiahnuť sústredením sa na MSP v pohraničných oblastiach, ako napríklad v euroregióne 
Tirolsko – Južné Tirolsko – Trentino********.
Súčasťou projektu by bol rozvoj skutočných a virtuálnych platforiem, špecifické praktické a školiace 
semináre s cieľom podporiť výmenu relevantných údajov, osvedčených postupov, ako aj zdieľanie 
zručností. Mala by sa vytvoriť škála pracovných skupín, ktoré by špecificky vypracovali rôzne kroky na 
vytvorenie hospodárstva s uzavretým cyklom, a ktoré by boli testované v rámci rozvoja priemyselných 
parkov alebo obchodných modelov spoločnej spotreby. Pilotný projekt by mal byť takisto spojený s 
celosvetovými iniciatívami, ako napríklad Circular Economy 100 alebo s Európskou platformou sociálnej 
inovácie s cieľom podporiť synergie prostredníctvom účasti ich zástupcov a prepojených podujatí. 
Očakávaným výsledkom by mal byť rozvoj organizačného plánu s cieľom podpory budúcich súvisiacich 
iniciatív.
* Fredrigo-Fazio D., Baldock D., Farmer A., Gantioler S. (2011) Politika EÚ v oblasti prírodných 
zdrojov: ukazovatele na ceste k udržateľnosti: smerovanie Európskej politiky v oblasti životného 
prostredia. Inštitút pre európsku environmentálnu politiku (IEEP).
** Rada Európskej únie (2012). Závery z vytvárania rámca pre 7. európsky akčný plán v oblasti životného 
prostredia. 3173. zasadnutie Rady pre životné prostredie.
***Volkery A., Withana S., Fedrigo D., Baldock D. (2012). Smerom k 7. environmentálnemu akčnému 
programu EÚ: Priority a potrebné kroky. Politický dokument IEEP zo septembra 2012.
****Ellen MacArthur Foundation (2012) Towards the Circular Economy: Economic and Business 
Rationale for an Accelerated Transition. United Kingdom. .
*****Patria sem iniciatívy ako spoločné využívanie automobilov, internetová platformy, ktorá dáva do 
kontaktu majiteľov a užívateľov automobilov. www.carusocarsharing.com. Na tejto webovej stránke 
nájdete zrozumiteľný zoznam spoločností pôsobiacich v tejto oblasti: www.meshing.it.
******Hislop H. a Hill. J. (2011). Reinventing the wheel: a circular economy for resource security. 
Green Alliance, United Kingdom & Preston F. (2012). A Global Redesign? Shaping the Circular 
Economy. Briefing Paper 2012/2. Chatham House, United Kingdom.
*******Uznesenie Európskeho parlamentu z 24. mája 2012 o Európe efektívne využívajúcej zdroje 
(2011/2068(INI)).
********http://www.europaregion.info/.
Právny základ:
Pripojiť nasledujúci text:
Pilotný projekt v zmysle článku 49 ods. 6 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o 
rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 
248, 16.9.2002, s. 1).
Odôvodnenie:
Aj keď existujú iniciatívy v oblasti podpory efektívnosti zdrojov, existuje názor, že chýba koherentný, 
strategický celkový prístup, ktorý by zmenil relatívne inovácie na radikálne. Neistota v oblasti predpisov 
môže oslabiť konkurencieschopnosť prosperujúceho hospodárstva s uzavretým cyklom. Pilotný projekt v 
oblasti spolupráce medzi sektormi na miestnej úrovni môže poskytnúť empirický pohľad na posun z modelu 
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„zober-vyrob-zahoď“ na model hospodárstva s uzavretým cyklom. Môže poslúžiť ako dôležitá prípadová 
štúdia s cieľom znovu definovať kroky siahajúce ďalej, ako po nerastné suroviny a zamerať sa na spoluprácu 
medzi MSP v rámci miestnych klastrov.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Návrh na zmenu a doplnenie 6312 === ENVI/6312 ===

predkladá Vladko Todorov Panayotov, Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Pripojiť: 07 02 07

Rozpočet 2013 Návrh rozpočtu 2014 Pozícia Rady 2014 Rozdiel Nová suma
Záväzky Platby Záväzky Platby Záväzky Platby Záväzky Platby Záväzky Platby

07 02 07 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000
Rezerva

Súčet 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000

Položka:
Pilotný projekt – Vytvorenie regionálneho centra v juhovýchodnej Európe pre pokročilú recykláciu 
elektrického a elektronického odpadu
Poznámky:
Pripojiť nasledujúci text:
Pilotný projekt má za cieľ podporiť recykláciu elektrického a elektronického odpadu v balkánskom 
regióne. Bude klásť dôraz na potrebu vyvinúť infraštruktúru šetrnú k životnému prostrediu, ktorá bude 
zároveň poskytovať ekonomické a sociálne výhody miestnym hospodárstvam. Tieto výhody sa môžu 
premietnuť do prínosov pre miestne komunity prostredníctvom vytvárania pracovných miest 
udržateľnejším spôsobom a pre priemysel prostredníctvom recyklačného centra, ktoré poskytuje lepší 
prístup k surovinám pre región aj pre EÚ. Projekt bude krokom vpred v procese posilňovania regionálnej 
súdržnosti a spolupráce v oblasti Balkánu, ako aj dôležitým zdrojom druhotných surovín v odvetviach EÚ, 
čím sa posilnia dlhodobé ciele EÚ týkajúce sa zlepšovania účinného využívania materiálnych zdrojov, 
zvýšenia ich nezávislosti od dovozu niektorých surovín z tretích krajín a prechodu na obehové 
hospodárstvo.
Právny základ:
Pripojiť nasledujúci text:
Pilotný projekt v zmysle článku 49 ods. 6 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o 
rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 
248, 16.9.2002, s. 1).
Odôvodnenie:
Okrem environmentálnych prínosov recyklačného zariadenia, prispeje zariadenie aj k posilneniu 
regionálnych hospodárskych a sociálnych väzieb. Okrem toho tento typ spolupráce pomôže oficiálnym 
kandidátom pripraviť sa na vstup do EÚ prostredníctvom ich začlenenia do postupov, procesov a sietí pre 
nakladanie s odpadmi v krajinách EÚ. Projekt bude ďalej zvyšovať hospodársku, environmentálnu a 
politickú spoluprácu, ako aj výmenu poznatkov a technológií so strategickými regionálnymi partnermi EÚ a 
vytvorí príležitosti pre prosperitu a udržateľný rozvoj celej oblasti.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Návrh na zmenu a doplnenie 6306 === ENVI/6306 ===

predkladá João Ferreira, Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
-------------------------------
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SECTION III — COMMISSION
Pripojiť: 07 02 77 26

Rozpočet 2013 Návrh rozpočtu 2014 Pozícia Rady 2014 Rozdiel Nová suma
Záväzky Platby Záväzky Platby Záväzky Platby Záväzky Platby Záväzky Platby

07 02 77 26 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Rezerva

Súčet 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Položka:
Pilotný projekt – Obnova životného prostredia a lesa v oblastiach postihnutých háďatkom borovicovým a 
inými invazívnymi druhmi
Poznámky:
Pripojiť nasledujúci text:
Tento pilotný projekt má slúžiť ako nástroj obnovy životného prostredia a lesa v oblastiach postihnutých 
cudzími inváznymi druhmi rastlín a chorobami ako napr. háďatko borovicové. Cieľom je doplnenie 
opatrení, ktoré už boli vykonané v rámci existujúcich rozpočtových riadkov, ktoré sa uplatňujú vo fáze, 
ktorá nasleduje po kontrole invazívnych činiteľov/patogénov a obnove postihnutých oblastí.
Fázy projektu:
1. identifikácia postihnutých oblastí v každom regióne;
2. stanovenie stratégií obnovy postihnutých oblastí v lesoch;
3. analýza najlepších postupov a úspešných výsledkov;
4. podpora miestnych a regionálnych projektov obnovy postihnutých lesov.
Právny základ:
Pripojiť nasledujúci text:
Pilotný projekt v zmysle článku 49 ods. 6 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o 
rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 
248, 16.9.2002, s. 1).
Odôvodnenie:
Tento pilotný projekt má slúžiť ako nástroj obnovy životného prostredia v oblastiach postihnutých cudzími 
inváznymi druhmi rastlín a chorôb ako napríklad háďatko borovicové. Cieľom je doplnenie opatrení, ktoré 
už boli vykonané v rámci existujúcich rozpočtových riadkov, ktoré sa uplatňujú vo fáze, ktorá nasleduje po 
kontrole invazívnych činiteľov/patogénov a obnove postihnutých oblastí.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Návrh na zmenu a doplnenie 6307 === ENVI/6307 ===

predkladá João Ferreira, Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Pripojiť: 07 02 77 26

Rozpočet 2013 Návrh rozpočtu 2014 Pozícia Rady 2014 Rozdiel Nová suma
Záväzky Platby Záväzky Platby Záväzky Platby Záväzky Platby Záväzky Platby

07 02 77 26 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Rezerva

Súčet 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Položka:
Pilotný projekt – Spolupráca na spoločnej metodike a minimálne požiadavky v oblasti mapovania hazardu 
a rizika
Poznámky:
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Pripojiť nasledujúci text:
Cieľom pilotného projektu je dosiahnutie cieľu zabezpečenia, že údaje týkajúce sa mapovania hazardu a 
rizika je možné na základe spolupráce medzi členskými štátmi porovnávať a hodnotiť.
Navrhovaný projekt vychádza zo správy Ferreiru o predchádzaní prírodným a ľuďmi spôsobeným 
katastrofám, ktorého súčasťou bol návrh na vybudovanie siete zástupcov rôznych príslušných 
vnútroštátnych služieb všetkých členských štátov, ktorá má pôsobiť v rámci rozsahu spolupráce medzi 
vnútroštátnymi, regionálnymi a miestnymi orgánmi a má prebrať zodpovednosť za riadenie katastrof, 
územné plánovanie a mapovanie a riadenie rizík.
Cieľom pilotného projektu je konkrétne:
1. zhromažďovanie kvalitatívnych a kvantitatívnych údajov týkajúcich sa mapovania hazardu a rizika;
2. štúdia možných spoločných metodík a minimálnych požiadaviek pre mapovanie hazardu a rizika;
3. na základe vypracovaných štúdií a práce, ktorú vykonala sieť za prítomnosti zástupcov 
poľnohospodárskeho sektora a na základe vypočutí programu UNEP a sociálnych a mimovládnych 
organizácií činných v tejto oblasti, ako aj iných účastníkov, ktorí sú v úzkej spojitosti s krajinou, 
navrhnúť jednotnú metodiku pre mapovanie hazardu a rizika.
Právny základ:
Pripojiť nasledujúci text:
Pilotný projekt v zmysle článku 49 ods. 6 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o 
rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 
248, 16.9.2002, s. 1).
Odôvodnenie:
Cieľom pilotného projektu je zabezpečiť, že údaje týkajúce sa mapovania hazardu a rizika je možné na 
základe spolupráce medzi členskými štátmi porovnávať a hodnotiť.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Návrh na zmenu a doplnenie 6308 === ENVI/6308 ===

predkladá João Ferreira, Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Pripojiť: 07 02 77 26

Rozpočet 2013 Návrh rozpočtu 2014 Pozícia Rady 2014 Rozdiel Nová suma

Záväzky Platby Záväzky Platby Záväzky Platby Záväzky Platby Záväzky Platby
07 02 77 26 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Rezerva

Súčet 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Položka:
Pilotný projekt – Ochrana zásob vody a obnova súvisiacej infraštruktúry vo vidieckych oblastiach
Poznámky:
Pripojiť nasledujúci text:
Cieľom tohto pilotného projektu je podporiť opatrenia na ochranu zásob vody vo vidieckych oblastiach s 
cieľom boja proti sezónnemu nedostatku vody, a to najmä v poľnohospodárstve, s cieľom efektívnejšieho 
využívania vody, ktorou sa plytvá v zime, a jej uskladnenie na použitie v lete, a to ako v 
poľnohospodárstve, tak aj ako pitnej vody vo verejných fontánach.
Fázy projektu:
1. štúdium možných spoločných metodík a minimálnych požiadaviek na ochranu zásob vody;
2. na základe vykonaných štúdií a získaných informácií, vypracovať plány projektu na ochranu a obnovu 
zásob vody.
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Právny základ:
Pripojiť nasledujúci text:
Pilotný projekt v zmysle článku 49 ods. 6 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o 
rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 
248, 16.9.2002, s. 1).
Odôvodnenie:
Cieľom pilotného projektu je dosiahnutie cieľov ochrany zásob vody a infraštruktúra súvisiaca s obnovou vo 
vidieckych oblastiach, s cieľom ochrany dodáviek vody pre poľnohospodárstvo v suchých obdobiach a 
obnova verejných fontán.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Návrh na zmenu a doplnenie 6309 === ENVI/6309 ===

predkladá João Ferreira, Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Pripojiť: 07 02 77 26

Rozpočet 2013 Návrh rozpočtu 2014 Pozícia Rady 2014 Rozdiel Nová suma
Záväzky Platby Záväzky Platby Záväzky Platby Záväzky Platby Záväzky Platby

07 02 77 26 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Rezerva

Súčet 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Položka:
Pilotný projekt – Podpora obyvateľstva, aby zostávalo vo vidieckych oblastiach – Boj proti rozširovaniu 
púští
Poznámky:
Pripojiť nasledujúci text:
Cieľom tohto pilotného projektu je podpora ľudí, aby zostávali vo vidieckych oblastiach. Chce priniesť 
lepšie pochopenie faktorov, ktoré môžu povzbudiť ľudí, aby ostali na vidieku. Navrhuje sa vypracovanie 
metodiky na rozvoj miestnych a regionálnych projektov na podporu obyvateľstva, aby zostávalo vo 
vidieckych oblastiach, vrátane určovania potrieb a potenciálu vo všetkých miestnych komunitách či 
regiónoch.
Fázy projektu:
1. Zhromažďovanie informácií v členských štátoch týkajúcich sa potrieb, ktoré je potrebné naplniť s 
cieľom podporiť obyvateľstvo, aby zostávalo vo vidieckych oblastiach (vrátane konzultácie s miestnymi 
komunitami a rôznymi zainteresovanými stranami a miestnymi orgánmi);
2. Identifikácia problémov a potenciálu v každom regióne vzhľadom na tento cieľ;
3. Skúmanie osvedčených postupov a úspešných výsledkov;
4. Rozvoj miestnych a regionálnych projektov na podporu obyvateľstva, aby zostávalo vo vidieckych 
oblastiach.
Právny základ:
Pripojiť nasledujúci text:
Pilotný projekt v zmysle článku 49 ods. 6 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o 
rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 
248, 16.9.2002, s. 1).
Odôvodnenie:
Je veľmi dôležité, aby ľudia ostávali vo vidieckych oblastiach, aby bola zabezpečená územná súdržnosť, 
zastavilo sa rozširovanie púští, zvrátil sa proces pozastavenia vykonávania poľnohospodárskej činnosti, 
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posilnil sa hospodársky rozvoj a predchádzalo sa prírodným katastrofám a katastrofám spôsobeným ľudskou 
činnosťou. Cieľom tohto pilotného projektu je vypracovanie metodiky na rozvoj miestnych a regionálnych 
projektov na povzbudenie ľudí, aby zostávali vo vidieckych oblastiach.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Návrh na zmenu a doplnenie 6310 === ENVI/6310 ===

predkladá Britta Reimers, Holger Krahmer, Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Pripojiť: 07 02 77 26

Rozpočet 2013 Návrh rozpočtu 2014 Pozícia Rady 2014 Rozdiel Nová suma

Záväzky Platby Záväzky Platby Záväzky Platby Záväzky Platby Záväzky Platby
07 02 77 26 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Rezerva

Súčet 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Položka:
Pilotný projekt – Hodnotiaca štúdia a štúdia uskutočniteľnosti: Koncept trajektu s nulovými emisiami
Poznámky:
Pripojiť nasledujúci text:
Cieľom pilotného projektu je zhodnotiť vývojové kroky a možnosti zavedenia projektu, ako aj vypracovať 
štúdiu uskutočniteľnosti projektu smerujúcemu k trajektu s nulovými emisiami podporovanému 
obnoviteľnými zdrojmi energie, ako je vodík v palivových článkoch.
Aj keď je princíp využívania vodíkom poháňaných palivových článkov ako zdroja energie osvedčený pre 
menšie prepravné jednotky, ako sú autobusy, malo by byť jeho využívanie vo veľkých trajektoch (napr. 
RoPax trajektoch) ešte podrobnejšie prehodnotené, aby sa posúdili možnosti jeho zavedenia. Hodnotiaca 
štúdia a štúdia uskutočniteľnosti pre tento typ dopravy a trasy by poskytli jasnejšie posúdenie rizík a 
príležitostí v oblasti využívania vodíka ako dopravného paliva a palivových článkov slúžiacich ako meniče 
energie v trajektoch.
Hodnotiaca štúdia a štúdia uskutočniteľnosti by sa mali zamerať najmä na možnosti využívania 
nadbytočnej energie z nočnej prevádzky veterných elektrární s cieľom vytvoriť vodíkové palivo, ktoré by 
zabezpečilo energiu na pohon plavidiel a spotrebu elektrickej energie na služby poskytované na palube. 
Malo by sa posúdiť aj vybavenie lode kombinovanými zdrojmi energie, ako sú solárne panely a 
Flettnerové rotory, ktoré by zásobovali plavidlo dodatočnou energiou s celkovým cieľom nulových emisií 
uhlíka, síry alebo dusíka.
S cieľom optimalizovať možnosti realizácie by sa malo hodnotenie zamerať na krátke trasy lodnej 
dopravy s prihliadnutím na infraštruktúrne a prírodné predpoklady, aby sa zabezpečila efektívna dodávka 
alternatívnych zdrojov energie (najmä z veterných elektrární), ako aj umiestnenie odborných pracovísk a 
prítomnosť príslušných technologických centier a potenciálnych partnerov zo súkromného sektora. 
Prvým krokom by malo byť zmapovanie vhodných miest, aby sa určili potenciálne a optimálne trasy pre 
trajektovú prepravu s nulovými emisiami v EÚ.
Hodnotiaca štúdia a štúdia uskutočniteľnosti by mala obsahovať zmapovanie nevyhnutných krokov, 
ktoré je potrebné uskutočniť v oblasti hybridných pohonov, batérií, palivových článkov a typov paliva s 
cieľom dosiahnuť nulové emisie, aby sa dosiahlo zvýšenie efektívnosti hneď, ako sa dostatočne 
zdokonalia technológie, ale aj s cieľom získať ďalšie skúsenosti a umožniť projektovanie ďalšieho 
vývoja.
Okrem toho by hodnotenie trhu týkajúce sa zistených trás mohlo poskytnúť jasnejšiu predstavu o 
nákladoch na zavedenie a prevádzku trajektu s nulovými emisiami a s konečnou platnosťou určiť, či by 
trajektová preprava, ako je uvedená vyššie, bola za súčasných podmienok na trhu ekonomicky 
životaschopná.
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Pilotný projekt by mal byť naplánovaný na 1 alebo 2 roky, pričom by sa pre trajekt zvolila 1 alebo 2 
vhodné trasy.
Právny základ:
Pripojiť nasledujúci text:
Pilotný projekt v zmysle článku 49 ods. 6 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o 
rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 
248, 16.9.2002, s. 1).
Odôvodnenie:
Aj keď je lodná doprava najefektívnejším dopravným prostriedkom, trpí v súvislosti s prepravnými 
objemami nedostatkom udržateľných technologických riešení v porovnaní s inými druhmi dopravy, keďže 
regulácia bola po celé desaťročia brzdená. Potreba prechodu na alternatívne palivá bola nedávno 
formulovaná v oznámení EK: Ekologická energia pre dopravu: Európska stratégia pre alternatívne palivá 
(COM (2013) v konečnom znení). Ciele budúcej dopravy sú rôzne: situácia v oblasti životného prostredia a 
klímy si vyžaduje prijatie opatrení a okrem toho je potrebné prekonať závislosť dopravy v EÚ na rope..

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Návrh na zmenu a doplnenie 6313 === ENVI/6313 ===

predkladá Gerben-Jan Gerbrandy, Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Pripojiť: 07 02 77 26

Rozpočet 2013 Návrh rozpočtu 2014 Pozícia Rady 2014 Rozdiel Nová suma
Záväzky Platby Záväzky Platby Záväzky Platby Záväzky Platby Záväzky Platby

07 02 77 26 500 000 500 000 500 000 500 000
Rezerva

Súčet 500 000 500 000 500 000 500 000

Položka:
Pilotný projekt – Účinné využívanie zdrojov zmiešaného odpadu
Poznámky:
Pripojiť nasledujúci text:
Zmiešaný odpad: veľmi dôležitý zdroj surovín v Európe
Recyklovanie odpadu je dôležitým pilierom agendy v oblasti efektívneho využívania zdrojov. 
Vysokokvalitné recyklovanie v Európe je však obmedzené a v súčasnosti je dobre rozvinuté iba v málo 
členských štátoch, a preto je veľký potenciál využiteľných zdrojov v súčasnosti zanedbávaný. Keďže 
Európa kladie veľký dôraz na tuhý komunálny odpad, je toto iba malá časť dostupného odpadu. Suché 
zmiešané odpady, ako je obchodný a priemyselný odpad, objemný domáci odpad a stavebný a demolačný 
odpad, obsahujú oveľa viac surovín, ktoré je dokonca možné ľahšie extrahovať ako materiály z (vlhkého) 
tuhého komunálneho odpadu. Z týchto typov odpadov je vďaka svojmu objemu (tvorí 1/3 celkového 
odpadu v EÚ) a cieľu, ktorý je preň stanovený v rámcovej smernici o odpade (70% recyklácie) veľmi 
významný stavebný a demolačný odpad.
Rozvoj recyklácie stavebného a demolačného odpadu (a vlastne recyklácia akéhokoľvek druhu odpadu) 
sa uberá určitým všeobecným smerom, čo je viditeľné v histórii dobre prosperujúcich krajín. To znamená, 
že je možné identifikovať všeobecný mechanizmus recyklácie a popísať osvedčené postupy. Na základe 
približne 30 rokov recyklácie v malom počte členských štátov by sa mali sprístupniť vzory a smernice pre 
tie členské štáty, kde je recyklácia ešte stále v plienkach. Je potrebné stimulovať recykláciu v Európe 
prostredníctvom prenosu poznatkov a odborných znalostí.
Dôležitými prvkami recyklácie sú napríklad riadna kontrola tokov odpadu a zabezpečenie kvality. 
Recyklačný priemysel a orgány v niekoľkých členských štátoch na to vyvinuli nástroje, napríklad systém 
nazývaný Tracemat (materiály na sledovanie) a systémy zabezpečenia kvality vrátane environmentálneho 
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testovania a certifikácie.
Je potrebné rozvinúť recykláciu zmiešaného suchého odpadu. Cenné materiály, ako drevo a plasty, sa 
môžu zhodnotiť a pripraviť na opätovné použitie. Recyklačné zariadenia sa tiež môžu použiť na 
spracovanie tuhého komunálneho odpadu, ak je suchá zložka oddelená od zdroja. Vybudovanie takýchto 
triediacich kapacít je pre členské štáty možnosťou nájsť správnu rovnováhu medzi recykláciou a 
spaľovaním.
Goal
Cieľom tohto projektu je podpora recyklácie v členských štátoch, najmä vzhľadom na stavebný a 
demolačný odpad a v súvislosti s tým suchý zmiešaný odpad zavedením účinného prenosu poznatkov a 
odborných znalostí. Pomôže tiež členským štátom v dosiahnutí cieľov podľa rámcovej smernice o odpade. 
Kľúčový faktor úspechu je to, že sa zapojí samotný recyklačný priemysel. Špecialisti z tejto oblasti sa 
považujú za najlepších nositeľov týchto odborných znalostí a poznatkov. Konkrétne je cieľom projektu 
primerané zavádzanie recyklácie stavebného a demolačného odpadu v troch členských štátoch (regiónoch 
v rámci nich). Historická skúsenosť bude slúžiť ako príklad pre členské štáty, v ktorých sa tento typ 
recyklácie neujal. Pri iných suchých zmiešaných odpadoch sa rozanalyzujú úspešné prípady a vypracujú 
sa plány pre ostatné členské štáty, ako to docieliť. V jednom (regióne v) členskom štáte sa takáto 
recyklácia zaháji.
Kľúčovým bodom projektu je predstavenie úspešného zavádzania prvých krokov recyklácie stavebného a 
demolačného odpadu vo vybraných regiónoch v Európe. Na to, aby sa to zrealizovalo, sa vyžaduje, aby 
zainteresované strany v týchto regiónoch súhlasili s vykonávacím plánom. Tento plán popisuje ciele, ktoré 
sa majú splniť a činnosti, ktoré sa majú vykonať. Dané činnosti z veľkej časti odrážajú osvedčené 
postupy vypracované na základe skúseností v členských štátoch, ktoré dosahujú dobré výsledky. 
Zainteresované strany súhlasia s činnosťami a pre každú činnosť sú pridelené strany. Kľúčové činnosti 
sú spoľahlivé sledovanie odpadov a kontrola kvality recyklovaných produktov.
Právny základ:
Pripojiť nasledujúci text:
Pilotný projekt v zmysle článku 49 ods. 6 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o 
rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 
248, 16.9.2002, s. 1).
Odôvodnenie:
Recyklovanie odpadu je dôležitým pilierom agendy v oblasti efektívneho využívania zdrojov. 
Vysokokvalitné recyklovanie v Európe je však obmedzené a v súčasnosti je dobre rozvinuté iba v málo 
členských štátoch. Cieľom tohto projektu je podpora recyklácie v EÚ a využitie potenciálu využiteľných 
zdrojov.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Návrh na zmenu a doplnenie 6302 === ENVI/6302 ===

predkladá Riikka Pakarinen, Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, Anneli 
Jäätteenmäki

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Pripojiť: 09 04 04

Rozpočet 2013 Návrh rozpočtu 2014 Pozícia Rady 2014 Rozdiel Nová suma

Záväzky Platby Záväzky Platby Záväzky Platby Záväzky Platby Záväzky Platby
09 04 04 1 400 000 1 400 000 1 400 000 1 400 000

Rezerva

Súčet 1 400 000 1 400 000 1 400 000 1 400 000

Položka:
Pilotný projekt – Riešenia v oblasti celkovej duševnej a fyzickej pohody v rámci sietí s otvoreným 



13

prístupom „Fibre-to-the-Home“ (FTTH – optika do domu)
Poznámky:
Pripojiť nasledujúci text:
Cieľom pilotného projektu je testovanie aplikácií služieb v oblasti duševnej a fyzickej pohody v rámci sietí 
s otvoreným prístupom Fibre-to-the-Home" (FTTH – optika do domu). V budúcnosti, poskytovanie 
služieb v oblasti duševnej a fyzickej pohody bude závisieť od riešení založených na FTTH a vytvorenie 
vysokorýchlostného riešenia elektronického zdravotníctva v plnej miere by prispelo k dosiahnutiu jedného 
z cieľov digitálnej agendy EÚ.
Projekt sa bude venovať skúmaniu, identifikácii a testovaniu nových a existujúcich aplikácií v rámci 
elektronického zdravotníctva s cieľom zlepšiť ziskovosť a použiteľnosť služieb. Cieľom projektu je 
napríklad hodnotenie posilneného postavenia pacienta a možnosť odborníkov z oblasti celkovej duševnej 
a fyzickej pohody podeliť sa o digitálne informácie o pacientovi. Pomocou sietí s otvoreným prístupom 
FTTH sa dá zrealizovať množstvo riešení v oblasti elektronického zdravotníctva, napr. riadenie osobných 
zdravotných informácií, monitorovanie pacienta doma, posielanie röntgenových snímiek z hlavnej 
nemocnice do vidieckeho zdravotníckeho centra a fyzioterapia na diaľku. 
Projekt je určený pre odľahlé vidiecke oblasti, kde už existujú siete FTTH fungujúce na princípe 
skutočne otvoreného prístupu. Takáto sieť existuje napríklad v južnej Ostrobothnii. Vidiecke oblasti by 
mali byť v budúcnosti hlavným cieľom poskytovateľov elektronických riešení v oblasti celkovej duševnej 
a fyzickej pohody, keďže fyzickí poskytovatelia služieb sú ďaleko a vidiek sa vyznačuje špecifickými 
demokratickými výzvami.
FTTH je najpokrokovejšia technológia podporných špecifických aplikácií v oblasti celkovej duševnej a 
fyzickej pohody s rýchlymi symetrickými spojeniami a nízkou latenciou, a to pri poskytovaní rýchlosti 
smerom nahor a nadol. Najdôležitejšie je, že model s otvoreným prístupom umožňuje všetkým 
poskytovateľom služieb ponúkať služby v rámci toho istého optického vlákna bezplatne. Očakáva sa, že 
čestná hospodárska súťaž zlepší podporu servisov, najvýhodnejšej ponuky a dostupnosť.
Tento návrh je jedinečný, potrebný a je v súlade s vnútroštátnymi alebo európskymi programami. 
Zavedenie širokopásmových sietí nie je zámerom tohto návrhu, aby nedošlo k súbehu s existujúcimi 
vnútroštátnymi alebo európskymi programami v oblasti zavádzania širokopásmových sietí v členských 
štátoch.
Dĺžka trvania pilotného projektu je dva roky.
Pilotný projekt v zmysle článku 49 ods. 6 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o 
rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 
248, 16.9.2002, s. 1).
Právny základ:
Pripojiť nasledujúci text:
Pilotný projekt v zmysle článku 49 ods. 6 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o 
rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 
248, 16.9.2002, s. 1).
Odôvodnenie:
Počet ľudí, ktorí sú v domácej starostlivosti a potrebujú služby v oblasti celkovej duševnej a fyzickej pohody 
v EÚ narastá, a to najmä vo vidieckych regiónoch. Toto predstavuje veľké výzvy pre systémy zdravotnej 
starostlivosti. Elektronické riešenia prostredníctvom sietí FTTH môžu poskytnúť pravidelné monitorovanie a 
pomoc v oblasti komunikácie tým, čo to potrebujú. Elektronické riešenia môžu znížiť náklady, liečiť ľudí a 
chrániť ich v budúcnosti pred chorobami, ako aj povzbudiť obyvateľov k zdravšiemu životnému štýlu za 
podpory celkovej duševnej a fyzickej pohody Tento projekt je v plnom súlade s európskym akčným plánom 
v oblasti elektronického zdravotníctva a mohol by slúžiť ako dobrý príklad použitia vysokorýchlostných 
riešení v oblasti elektronického zdravotníctva v praxi.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=
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Návrh na zmenu a doplnenie 6301 === ENVI/6301 ===

predkladá Erik Bánki, Elisabetta Gardini, Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Pripojiť: 17 03 09

Rozpočet 2013 Návrh rozpočtu 2014 Pozícia Rady 2014 Rozdiel Nová suma

Záväzky Platby Záväzky Platby Záväzky Platby Záväzky Platby Záväzky Platby
17 03 09 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Rezerva

Súčet 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Položka:
Pilotný projekt – európske akcie v oblasti zdravého školského prostredia
Poznámky:
Pripojiť nasledujúci text:
Pilotný projekt – európske akcie v oblasti zdravého školského prostredia pozostáva z komplexného 
výskumu zameraného na akcie v oblasti zdravia detí a školského prostredia. Toto zahŕňa okrem iného 
analýzu vplyvu stavebných materiálov a iných materiálov na školách, dopravy a kvality ovzdušia v 
blízkosti škôl a zmeny klímy, ako aj šírenie osvety s cieľom znížiť zdravotné riziká medzi deťmi.
Ciele pilotného projektu:
Pilotný projekt je určený na hodnotenie:
— úzkej spojitosti medzi kvalitou vzduchu v miestnostiach a ovzdušia na jednej strane a zdravím detí na 
druhej strane;
— závažných vplyvov stavebných materiálov a iných materiálov používaných na školách na zdravie;
— úrovne detského pohodlia a ventiláciu budovy s cieľom rozšíriť hodnotenie súvisu medzi 
zdrojom/pôvodom znečistenia a vplyvom na zdravie detí; ako aj
— kombinácie fyzikálnych, chemických a biologických zdrojov znečistenia vzduchu v miestnostiach.
Po analýze výsledkov výskumu má projekt za cieľ
— vypracovať pravidlá na účel riešenia problémov, ktoré súvisia s kvalitou vzduchu v miestnostiach a 
znečistením ovzdušia;
— ohodnotiť účinnosť opatrení podniknutých v záujme zlepšenia situácie na školách.
Dátum začatia projektu: 1.1.2014
Dátum ukončenia projektu: 31. 12. 2015
Výsledok projektu:
Výsledok súčasného návrhu bude Príručka pre zdravé európske školy, cenný zdroj, ktorý značne prispeje 
k zníženiu zdravotných rizík u žiakov európskych škôl. Výsledky výskumu prispejú k novým 
zrozumiteľným poznatkom a poskytnú miestnym orgánom a európskym školám nástroje na riadenie rizík.
Výsledok tejto komplexnej štúdie takisto podporí životné prostredie a tvorbu politík v oblasti zdravia s 
cieľom ochrániť dnešných mladých, ako aj budúce generácie od širokého spektra príznakov chorôb 
dýchacích ciest a podporiť celoživotné zdravie a pohodu. Projekt prispeje k lepšej správe životného 
prostredia a zdravia prostredníctvom uľahčenia výmeny skúseností a organizovania školení pre inštitúcie 
a orgány činné v oblasti životného prostredia a zdravia.
Právny základ:
Pripojiť nasledujúci text:
Pilotný projekt v zmysle článku 49 ods. 6 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o 
rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 
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248, 16.9.2002, s. 1).
Odôvodnenie:
Keďže deti a mládež trávia väčšinu času v týždni v školských budovách, sú osobitne náchylné na problémy 
súvisiace so zlou kvalitou vzduchu v miestnostiach, čo môže byť obzvlášť škodlivé u žiakov s alergiami a 
astmou. Keďže rok 2013 je Európsky rok vzduchu, je mimoriadne dôležité monitorovať školské prostredie v 
niekoľkých európskych krajinách a získať poznatky s cieľom zlepšiť kvalitu vzduchu v miestnostiach, a tým 
zlepšiť aj zdravie európskych detí.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Návrh na zmenu a doplnenie 6300 === ENVI/6300 ===

predkladá Antonyia Parvanova, Rebecca Taylor, Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Pripojiť: 17 03 77 12

Rozpočet 2013 Návrh rozpočtu 2014 Pozícia Rady 2014 Rozdiel Nová suma
Záväzky Platby Záväzky Platby Záväzky Platby Záväzky Platby Záväzky Platby

17 03 77 12 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Rezerva

Súčet 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Položka:
Pilotný projekt – Zmierňovanie nerovností v oblasti zdravia: získavanie odborných poznatkov a 
hodnotenie činností.
Poznámky:
Pripojiť nasledujúci text:
Toto je návrh pilotného projektu na zlepšenie zdieľania vedomostí a činností na znižovanie nerovností v 
oblasti zdravia v EÚ – najmä v členských štátoch a regiónoch, ktoré to najviac potrebujú a tých, ktoré sú 
príjemcami prostriedkov z kohézneho fondu.
Vytvorí sieť na výmenu informácií medzi expertmi a poradcami v oblasti politiky v rámci EÚ, ktorá bude 
zameraná na podporu a odbornú prípravu v záujme rozvoja a vykonávania politík, ako aj osobitné 
činnosti týkajúce sa nerovností v oblasti zdravia na vnútroštátnej úrovni, úrovni nižšej ako je 
vnútroštátna, ako aj na regionálnej úrovni.
Medzi priority siete by patril najmä rozvoj odborných znalostí v otázkach týkajúcich sa účinnosti politík v 
oblasti prevencie, rozdielov a diskriminácie v oblasti prístupu k zdravotnej starostlivosti, ako aj stratégie 
na zmiernenie sociálnych, environmentálnych a behaviorálnych faktorov, ktoré prispievajú k nerovnosti v 
oblasti zdravia.
Pilotný projekt tiež vykoná prieskum a hodnotenie činností týkajúcich sa nerovností v oblasti zdravia, 
ktoré sú už podporované zo štrukturálnych fondov a programov EÚ. Osobitné činnosti vykonávané v 
rámci tohto pilotného projektu by sa vymedzili po konzultačnom procese príslušných členských štátov a 
zainteresovaných strán v oblasti verejného zdravia a politík týkajúcich sa zdravotnej starostlivosti.
Tento projekt by mal za cieľ zlepšenie povedomia a znalostí kľúčových cieľových skupín pre politiku o 
význame riešenia nerovností v oblasti zdravia a príležitostiach to realizovať, najmä prostredníctvom 
štrukturálnych fondov. Bude tiež skúmať a hodnotiť činnosti uskutočňované prostredníctvom 
štrukturálnych fondov a programy venujúce sa tejto problematike, čím podporí rozvoj lepšej tvorby 
politiky v budúcnosti.
Právny základ:
Pripojiť nasledujúci text:
Pilotný projekt v zmysle článku 49 ods. 6 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o 
rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 
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248, 16.9.2002, s. 1).
Odôvodnenie:
Uznesenie EP o nerovnostiach v oblasti zdravia a oznámenie Komisie o nerovnostiach v oblasti zdravia 
COM(2009)567 zdôraznili význam rozdielov v oblasti zdravia medzi členskými štátmi EÚ a v rámci nich. V 
mnohých krajinách, ako aj medzi členskými štátmi a regiónmi, sú rozdiely 5 až 10 rokov v strednej dĺžke 
života medzi skupinami s najvyššou a najnižšou úrovňou vzdelania a príjmov. Vyrovnávanie týchto 
rozdielov si vyžaduje politiky zaoberajúce sa viacerými oblasťami politiky na všetkých úrovniach vlády. Aj 
keď poznatky o príčinách nerovností v oblasti zdravia sú na vysokej úrovni, vedomosti o spôsobe riešenia 
tejto problematiky sú oveľa slabšie.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Návrh na zmenu a doplnenie 6304 === ENVI/6304 ===

predkladá Christel Schaldemose, Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Pripojiť: 17 03 77 12

Rozpočet 2013 Návrh rozpočtu 2014 Pozícia Rady 2014 Rozdiel Nová suma

Záväzky Platby Záväzky Platby Záväzky Platby Záväzky Platby Záväzky Platby
17 03 77 12 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000

Rezerva

Súčet 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000

Položka:
Pilotný projekt – vývoj stratégií založených na dôkazoch na zlepšenie zdravia izolovaných a zraniteľných 
osôb
Poznámky:
Pripojiť nasledujúci text:
V členských štátoch EÚ sa nevídanou rýchlosťou zvyšuje výskyt neprenosných chorôb. Čoraz viac 
Európanov zároveň bojuje s problémami týkajúcimi sa napríklad obezity a duševného zdravia. So 
zhoršujúcim sa zdravotným stavom najviac bojujú izolované a zraniteľné osoby. Týmto vývojom trpia aj 
muži aj ženy, avšak ich zdravotné problémy nie sú totožné a mali by sa riešiť odlišným spôsobom.
V roku 2011 vydala Komisia všeobecnú správu o zdravotnom stave európskych mužov, v ktorej boli 
preukázané výrazné rozdiely medzi zdravotným stavom žien a mužov. Jedným z kľúčových zistení správy 
je to, že „zlepšenie zdravia mužov má zároveň priame i nepriame prínosy pre ženy a deti.“ V roku 2009 
zverejnila Komisia podobnú správu o zdravotnom stave európskych žien.
Existuje čoraz väčší konsenzus v otázke, že zdravotné problémy mužov a žien by sa mali riešiť z odlišných 
uhlov. Z tohto dôvodu má tento projekt tieto ciele:
1. zhromaždiť a posúdiť (napríklad prostredníctvom tzv. zdravotných ukazovateľov Európskeho 
spoločenstva) existujúce informácie o rozdieloch medzi zdravotným stavom mužov a žien v zúčastnených 
členských štátoch a o existujúcich postupoch na riešenie tejto otázky,
2. rozšíriť vedomostnú základňu o rozličných životných štýloch a postojoch k zdravotnému stavu (vrátane 
duševného zdravia), prevencii, liečbe a rehabilitácii obzvlášť izolovaných a zraniteľných osôb a o 
dôvodoch, prečo sú títo ľudia menej ochotní zmeniť svoj štýl života a vyhľadať zdravotnú pomoc alebo 
iné zdravotné služby – štúdie sa môžu viazať na konkrétne ochorenia a zároveň vychádzať z údajov o 
obyvateľoch,
3. vykonať analýzu systémov zdravotníctva v rozličných členských štátoch s cieľom odhaliť príčiny 
relatívne nižšieho využívania zdravotníckych služieb zo strany menej zvýhodnených osôb a stanoviť 
možné riešenie tohto stavu
4. na základe zhromaždených dôkazov vyvinúť a otestovať (rodovo) zacielené stratégie zamerané na 
zlepšenie zdravia týchto osôb, zjednodušenie ich prístupu k zdravotníckym službám a zabránenie tomu, 
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aby sa tieto zdravotné problémy vôbec objavili
5. postupovať výsledky a príklady najlepšej praxe členským štátom, najmä poskytovateľom zdravotnej 
starostlivosti v primárnom sektore, a podporovať prijímanie opatrení v nadväznosti na výsledky
Právny základ:
Pripojiť nasledujúci text:
Pilotný projekt v zmysle článku 49 ods. 6 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o 
rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 
248, 16.9.2002, s. 1).
Odôvodnenie:
Problémom nerovností v oblasti zdravia v členských štátoch sa zaoberá oznámenie Komisie s názvom 
Solidarita v oblasti zdravia: zmierňovanie nerovností v oblasti zdravia v EÚ a existuje spoločný názor, že 
vedomosťami a vykonávaním cielených stratégií je možné odstrániť tieto nerovnosti a zvýšiť kvalitu života 
jednotlivcov. Zvýši sa tým navyše účasť na zamestnanosti. Tento názor je prezentovaný aj v záveroch Rady 
o Európskom pakte za duševné zdravie a pohodu: výsledky a budúca činnosť z júna 2011.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Návrh na zmenu a doplnenie 6311 === ENVI/6311 ===

predkladá Zofija Mazej Kukovič, Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Pripojiť: 17 03 77 12

Rozpočet 2013 Návrh rozpočtu 2014 Pozícia Rady 2014 Rozdiel Nová suma

Záväzky Platby Záväzky Platby Záväzky Platby Záväzky Platby Záväzky Platby
17 03 77 12 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Rezerva

Súčet 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Položka:
Pilotný projekt – Vplyv rozličných spôsobov liečby chronického ochorenia obličiek a transplantačných 
postupov na výdavky na zdravotnú starostlivosť a úspešnosť liečby pacientov
Poznámky:
Pripojiť nasledujúci text:
Navrhovaná oblasť výskumu:
Chronickým ochorením obličiek (CHOO) trpí viac než 10 % Európanov, ktorým hrozí vysoké riziko, že 
ochorenie môže prerásť až do celkového zlyhania obličiek, ktoré si už vyžaduje náhradu funkcie obličiek 
– dialýzu alebo transplantáciu. K nárastu tohto ochorenia prispieva aj zhoršujúca sa epidémia výskytu 
cukrovky a kardiovaskulárnych ochorení. Dialýza je terapiou nákladnou na zdroje – na každého pacienta 
je za rok nutné vynaložiť 40 000 až 80 000 EUR v závislosti od krajiny a metódy liečby, pričom náklady na 
transplantáciu obličiek dosahujú v prvom roku takmer rovnako čo náklady na dialýzu, avšak v 
nasledujúcich rokoch klesnú na 40 % tejto hodnoty. Prognóza vrátane očakávanej dĺžky života a kvality 
života je omnoho lepšia pri transplantácii obličiek ako pri dialýze.
Cieľom tohto navrhovaného pilotného projektu je z makroekonomického hľadiska porovnať rozličné 
spôsoby liečby CHOO v členských štátoch EÚ, a to na základe preskúmania faktorov, ktoré majú vplyv na 
výber terapie (zo strany pacienta alebo doktora), a tiež toho, aký má tento výber vplyv na rozpočet na 
zdravotníctvo. Cieľom pilotného projektu je poskytnúť odpoveď na otázku: „Prečo existuje taká enormná 
variabilita v celkovom prístupe k CHOO v Európe a ako by sa tieto postupy dali harmonizovať s cieľom 
dosiahnuť rovnomernú a vyššiu kvalitu starostlivosti a zároveň znížiť náklady?“
V čase hospodárskej krízy je mimoriadne dôležité nachádzať spôsoby zvýšenia efektívnosti zdravotníckych 
systémov v členských štátoch EÚ. Pokiaľ ide o CHOO, existujú dva hlavné typy terapie: dialýza a 
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transplantácia obličiek.
Pokiaľ ide o dialýzu, treba posúdiť, ktorý typ zabezpečí lepší výsledok z dvoch hľadísk: v prvom rade z 
pohľadu pacienta (vyššia kvalita života a lepšie prijatie) a v druhom rade z ekonomického hľadiska.
Pokiaľ ide o transplantáciu, táto možnosť sa v porovnaní s dialýzou využíva nedostatočne napriek tomu, 
že poskytuje omnoho vyššiu kvalitu života a je efektívnejšia z hľadiska nákladov. Preto je v záujme 
zistenia faktorov, ktoré majú vplyv na výber liečby, a postupov, ktoré majú v konečnom dôsledku 
významný vplyv na čakacie lehoty pri transplantácii, nevyhnutné posúdiť rôzne organizačné postupy 
používané v jednotlivých štátoch, ktoré majú vplyv na uľahčenie transplantácií (napríklad rozličné 
politiky v oblasti darcovstva orgánov, rozličné systémy v oblasti vyslovovania súhlasu s darcovstvom 
orgánov, existencia koordinátorov pre transplantácie, bilaterálne alebo multilaterálne dohody pre 
cezhraničné výmeny orgánov medzi členskými štátmi, atď.).
Tieto rozdiely v darcovských politikách majú veľký vplyv na čakacie lehoty na transplantáciu a dlhý čas 
čakania na dialýze má veľmi škodlivý vplyv na kandidátov na transplantáciu obličiek:
1) zvyšuje sa úmrtnosť pacientov na dialýze v porovnaní s pacientmi s transplantovanými obličkami,
2) čím dlhší čas je pacient na dialýze, tým je nižšia miera úspešnosti transplantácie a prežitia pacienta,
3) náklady na dialýzu sú napokon omnoho vyššie ako náklady spojené s fungujúcimi transplantovanými 
obličkami, takže čím je dlhšia čakacia lehota, tým sú vyššie celkové náklady.
Všetky tieto faktory majú významný vplyv nielen na prístup k transplantáciám, ale aj na celkové výdavky 
na liečbu CHOO. Preto je mimoriadne dôležité zozbierať potrebné informácie o ich vplyve na konečný 
výsledok liečby, a to z hľadiska kvality starostlivosti a efektívnosti nákladov.
Niektoré európske štáty sú v súčasnosti lepšie organizované ako iné, pokiaľ ide o dialýzu a transplantácie 
obličiek. Jedným z dôvodov je to, že mnohé krajiny EÚ zaviedli úzku a koordinovanú spoluprácu 
prostredníctvom špecializovaných sietí, ako napríklad Eurotransplant a Scandiatransplant.
Cieľom tohto projektu je posúdiť situáciu v členských štátoch EÚ spoločným využívaním odborných 
znalostí a údajov z existujúcich iniciatív a registrov a nadviazaním na ne. V projekte sa zároveň zohľadní 
činnosť, ktorá už bola vykonaná v rámci iných projektov v tejto oblasti, napríklad projektov EULID, 
ELIPSY a jednotnej akcie ACCORD, ktorá sa zameriava na darcovstvo žijúcich darcov.
Keďže za rozvoj a vykonávanie zdravotníckej politiky vrátane darcovských politík, politík prideľovania a 
stratégií v oblasti čakacích listín sú zodpovedné vnútroštátne orgány, projekt predpokladá zapojenie týchto 
orgánov do koordinačného konzorcia spolu s odbornými organizáciami, univerzitami a organizáciami 
pacientov. Pilotný projekt vyzve tiež na odbornú spoluprácu špecializované organizácie, napríklad 
Európsku spoločnosť pre transplantáciu orgánov (ESOT) a Európsku organizáciu transplantačných 
koordinátorov (ETCO).
Očakávané výsledky:
Stručne povedané, preskúmaním mnohonásobných faktorov, ktoré ovplyvňujú výber spôsobu liečby 
CHOO pre pacientov, a rozličných organizačných postupov, ktoré uľahčujú transplantácie obličiek, sa 
prispeje k zavedeniu lepších a nákladovo efektívnejších postupov liečby obličkových ochorení v členských 
štátoch EÚ.
Celkovým cieľom projektu je poskytnúť prehľad rozličných spôsobov liečby a faktorov, ktoré majú vplyv 
na výber týchto spôsobov liečby, v členských štátoch. Konečným cieľom je využiť výsledky projektu na 
pomoc pri harmonizácii liečby obličkového ochorenia v konečnom štádiu, zlepšiť dostupnosť 
transplantácií v členských štátoch a zároveň znížiť zdravotné náklady a zvýšiť kvalitu starostlivosti.
Očakáva sa, že niektorým členským štátom zúčastneným na projekte môže tento projekt pomôcť pri 
úspešnom vykonaní smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/45/EÚ zo 7. júla 2010 o normách 
kvality a bezpečnosti ľudských orgánov určených na transplantáciu a akčného plánu EÚ v oblasti 
darcovstva a transplantácie orgánov.
Dátum začatia projektu: jún 2014
Dátum ukončenia projektu: jún 2016
Právny základ:
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Pripojiť nasledujúci text:
Pilotný projekt v zmysle článku 49 ods. 6 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o 
rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 
248, 16.9.2002, s. 1).
Odôvodnenie:
Akčný plán v oblasti darcovstva a transplantácie orgánov (2009 – 2015): posilnená spolupráca medzi 
členskými štátmi, 8. december 2008
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/53/EÚ zo 7. júla 2010 o normách kvality a bezpečnosti 
ľudských orgánov určených na transplantáciu
Závery Rady k darcovstvu orgánov a transplantáciám, 7. december 2012
Vykonávacia smernica Komisie 2012/25/EÚ z 9. októbra 2012, ktorou sa stanovujú informačné postupy na 
výmenu ľudských orgánov určených na transplantáciu medzi členskými štátmi

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Návrh na zmenu a doplnenie 6314 === ENVI/6314 ===

predkladá Eleni Theocharous, Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Pripojiť: 17 03 77 12

Rozpočet 2013 Návrh rozpočtu 2014 Pozícia Rady 2014 Rozdiel Nová suma
Záväzky Platby Záväzky Platby Záväzky Platby Záväzky Platby Záväzky Platby

17 03 77 12 3 000 000 1 500 000 3 000 000 1 500 000
Rezerva

Súčet 3 000 000 1 500 000 3 000 000 1 500 000

Položka:
Pilotný projekt – Uskutočniteľnosť a dlhodobá udržateľnosť paneurópskej monitorovacej siete pre 
včasné odhalenie nových hrozieb v oblasti alergií
Poznámky:
Pripojiť nasledujúci text:
Tento pilotný projekt by mal byť zameraný na preukázanie dlhodobej udržateľnosti paneurópskej 
monitorovacej siete pre včasné odhalenie nových hrozieb v oblasti alergií s týmito dlhodobými cieľmi 
danej siete:
1. Vytvoriť centrálnu databázu, zhromažďovať údaje (na úrovni krajiny a celej EÚ) a pravidelne ich 
hodnotiť a zverejňovať.
2. Stanoviť nové trendy v oblasti alergických ochorení predtým, ako sa tieto stanú hlavným verejným 
zdravotným problémom, ktorý môže spôsobiť dodatočnú záťaž pre európske systémy zdravotnej 
starostlivosti. 
3. Podávať správu politickým činiteľom a včas ich upozorniť na nové alergény, v prípade ktorých treba 
konať.
4. Vybudovať udržateľný systém na zlepšenie povedomia, s ktorým sa začne v školách, aby sa znížila 
záťaž, ktorú alergie predstavujú pre spoločnosť.
Činnosti:
1. Zhodnotiť existujúce vnútroštátne systémy monitorovania alergie, ktoré je možné prepojiť s 
monitorovacou sieťou,
2. Zapojiť už existujúcu infraštruktúru, ktorá pozostáva z viac ako 100 centier pre alergiu, čo pokrýva 
celú EÚ. Táto sieť existuje už viac ako 7 rokov a stále sa rozširuje, čo potvrdzuje udržateľnosť projektu.
3. Používať štandardizované série pre inhalačné a potravinové alergény (pričom sa zohľadní regionálna 
rozmanitosť) v 100 centrách u všetkých pacientov a rozšíriť túto činnosť na celú EÚ. This allows 
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consistent monitoring of allergy trends in patients in a standardized manner.
4. Zapojiť do pilotnej štúdie vzorku pacientov nazvanú spravodajcovia s cieľom jednotného 
monitorovania alergie vo vybraných centrách s použitím internetu a technológie inteligentného telefónu 
(monitorovacia sieť pre vzdušné alergény).
5. Oznámiť prípady neznámych alergií v oblasti inhalačnej, potravinovej, liekovej alebo kontaktnej 
alergie centrálnej databáze, ešte v skorom štádiu rozpoznávať nové alergény, ktoré sa začínajú vyskytovať 
v EÚ.
6. Oznamovať výsledky politickým činiteľom, zdravotníckym pracovníkom a širokej verejnosti.
Právny základ:
Pripojiť nasledujúci text:
Pilotný projekt v zmysle článku 49 ods. 6 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o 
rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 
248, 16.9.2002, s. 1).
Odôvodnenie:
Viac ako 30 % európskej populácie trpí alergiami a prevalencia rastie. Nové alergény sa rýchlo vyvíjajú v 
dôsledku klimatických zmien, znečistenia ovzdušia a zmien v nutričnom správaní. V súčasnosti v Európe 
neexistuje žiadna monitorovacia sieť, ktorá by sledovala tieto nové trendy v oblasti alergií a upozorňovala na 
ne tvorcov politík, zatiaľ čo výrazne rastú sociálno-ekonomické náklady spojené s neliečenými alebo 
nevhodne liečenými alergickými ochoreniami a zvyšovaním počtu absencií v škole alebo práci.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Návrh na zmenu a doplnenie 6305 === ENVI/6305 ===

predkladá Kriton Arsenis, Sabine Wils, Satu Hassi, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Gaston Franco, 
Chris Davies, Bas Eickhout, Anne Delvaux, Dan Jørgensen, Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a 
bezpečnosť potravín

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Pripojiť: 34 01 05

Rozpočet 2013 Návrh rozpočtu 2014 Pozícia Rady 2014 Rozdiel Nová suma
Záväzky Platby Záväzky Platby Záväzky Platby Záväzky Platby Záväzky Platby

34 01 05 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000
Rezerva

Súčet 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000

Položka:
Pilotný projekt – Efektívne využívanie financovania EÚ v oblasti klímy: použitie ciest ako prvotného 
ukazovateľa výkonnosti pre projekt REDD+
Poznámky:
Pripojiť nasledujúci text:
Prostredníctvom REDD+ vyčlenila EÚ významné zdroje a poskytla pozitívne stimuly rozvojovým krajinám 
na znižovanie emisií z globálneho odlesňovania a degradácie lesov. Aj pri zohľadnení príspevkov 
jednotlivých členských štátov je EÚ najväčším prispievateľom finančnej podpory pre tento program.
Prvotné hodnotenia naznačujú, že vážnym nedostatkom REDD+ sú nedostatočné zdroje (ľudské, 
technické a finančné) a chýbajúca spoločná metodológia na predpovedanie, meranie, nahlasovanie, 
overovanie a porovnávanie emisií z lesov (FMRVC) v čase a medzi jednotlivými štátmi.
Tento pilotný projekt navrhuje využívať existujúce cesty a zvyšovanie dostupnosti budovaním nových ciest 
ako prvotný ukazovateľ výkonnosti pre projekty zamerané na znižovanie emisií skleníkových plynov 
spôsobených odlesňovaním a degradáciou lesov (REDD+) a na zvýšenie vynútiteľnosti práva, správy a 
obchodu v lesnom hospodárstve (FLEGT). Cieľom pilotného projektu je zároveň integrácia informácií o 
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dostupnosti (napríklad o cestnej sieti) do harmonizovaných metodológií FMRVC s cieľom zvýšiť 
účinnosť a spoľahlivosť nahlasovania v rámci REDD+ a navrhnúť tým klimatický režim na obdobie po 
roku 2020, ktorý by sa mal schváliť na konferencii strán Rámcového dohovoru Organizácie Spojených 
národov o zmene klímy (COP-21) v Paríži v decembri 2015.
Satelitné údaje a údaje z pozemných zdrojov naznačujú, že v tropických oblastiach sa po vybudovaní novej 
cesty cez les vo všeobecnosti vybudujú sekundárne cesty (spevnené alebo nespevnené), čo spôsobuje 
ďalšiu degradáciu a odlesňovanie (premenu na poľnohospodársku pôdu alebo pôdu využívanú na 
živočíšnu výrobu). Vedecké správy sa zhodujú v tom, že väčšina aktivít týkajúca sa odlesňovania a 
rozdrobovania a degradácie lesov sa uskutočňuje v „rizikových oblastiach“ v blízkosti infraštruktúry a 
prístupových sietí.
Budovanie nových ciest nie je preto len činiteľom, ktorý významným spôsobom prispieva k odlesňovaniu 
a degradácii lesov, ale môže byť aj nákladovo účinným ukazovateľom pravdepodobných emisií z lesov a 
straty biodiverzity. Zo satelitných informácií o infraštruktúre vrátane ciest sa môžu vytvoriť tzv. mapy 
oblastí bez ciest, ktoré sa následne môžu prekryť s aktuálnymi mapami lesov, na základe čoho sa vykoná 
prvotné posúdenie vplyvu sektorových politík EÚ a účinnosti podporovaných aktivít v oblasti REDD+. 
Mohlo by sa tým prispieť aj k splneniu strategického cieľa EÚ vyplývajúceho z Dohovoru OSN o 
biologickej diverzite, ktorým je zníženie miery úbytku všetkých prirodzených biotopov vrátane lesov do 
roku 2020 aspoň na polovicu, a tam, kde je to možné, zníženie takmer na nulu. Cieľom je zároveň výrazné
zníženie miery degradácie a rozdrobenia.
Posudzovanie vplyvu zvýšenia dostupnosti môže pomôcť pri meraní výkonnosti piatich činností, ktoré sú 
súčasťou REDD+ (odlesňovanie, degradácia lesov, ochrana, správa, zvýšenie zásob uhlíka v lesoch). 
Projektovanie ciest je navyše ľahko zrozumiteľným strategickým nástrojom, ktorý môžu použiť darcovia i 
príjemcovia v rámci projektu REDD+. Tento nástroj je navyše spojený s medzinárodnými aktivitami, ktoré 
odlesňovanie podnecujú (vrátane dovozu EÚ).
Pilotný projekt a s ním spojené rozpočtové prostriedky by mali prispieť k nasledujúcim činnostiam a mali 
by pokryť ich náklady:
- výroba aktuálnej globálnej mapy oblastí bez ciest v zalesnených regiónoch so zameraním na tropické 
pralesy na základe najlepších dostupných priestorových údajov a satelitných fotografií; Tieto mapy by 
mali byť verejne prístupné na špeciálnej webovej stránke.
- vypracovanie modelu na predpovedanie odlesňovania a degradácie lesov na základe výskytu a 
predpokladanej výstavby ciest v prioritných oblastiach;
- vypracovanie politickej príručky o vplyvoch odvetvových politík EÚ (napr. infraštruktúry, 
poľnohospodárstva a ťažby) na odlesňovanie a degradáciu lesov v tropických oblastiach;
- prezentácia uvedených výsledkov na seminároch a sympóziách (predovšetkým na sprievodných akciách 
počas konferencií strán Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy a Dohovoru 
o biologickej diverzite) a šírenie príslušných materiálov.
Právny základ:
Pripojiť nasledujúci text:
Pilotný projekt v zmysle článku 49 ods. 6 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o 
rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 
248, 16.9.2002, s. 1).
Odôvodnenie:
EÚ podporuje viaceré globálne iniciatívy týkajúce sa lesov, ktorých cieľom je do roku 2020, respektíve 
najneskôr do roku 2030:
- spomaliť, zastaviť a zvrátiť globálny úbytok lesnej pokrývky,
- znížiť mieru úbytku všetkých prirodzených biotopov vrátane lesov aspoň na polovicu a tam, kde sa to dá, 
takmer na nulu, a znížiť mieru degradácie a rozdrobenia,
- zvýšiť odolnosť ekosystémov a príspevok biodiverzity k zásobám uhlíka prostredníctvom obnovy 
prinajmenšom 15 % ekosystémov, ktoré boli obeťou degradácie, čím by sa pomohlo pri zmierňovaní zmeny 
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klímy a prispôsobovaní sa takejto zmene,
- zrušiť, postupne vyradiť alebo zreformovať stimuly vrátane stimulov škodlivých pre biodiverzitu.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Návrh na zmenu a doplnenie 6315 === ENVI/6315 ===

predkladá Cristina Gutiérrez-Cortines, Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Pripojiť: 34 02 77 02

Rozpočet 2013 Návrh rozpočtu 2014 Pozícia Rady 2014 Rozdiel Nová suma
Záväzky Platby Záväzky Platby Záväzky Platby Záväzky Platby Záväzky Platby

34 02 77 02 800 000 800 000 800 000 800 000
Rezerva

Súčet 800 000 800 000 800 000 800 000

Položka:
Pilotný projekt – Ekologizácia miest – Budovanie povedomia a povzbudzovanie obyvateľstva, aby 
prispôsobili svoje príbytky a ich okolie zmene klímy
Poznámky:
Pripojiť nasledujúci text:
Vytvoriť nasledujúci rozpočtový riadok (PP): Pilotný projekt na povzbudenie obyvateľstva, aby 
prispôsobili svoje príbytky a ich okolie zmene klímy prostredníctvom nových alebo tradičných riešení.
Na základe hodnotenia všeobecného environmentálneho akčného programu do roku 2020 Dobrý život v 
rámci možností našej planéty, je jednou z priorít zvýšiť povedomie o dôležitosti prírodného prostredia v 
mestských oblastiach a zachovanie biodiverzity prostredníctvom opatrení ako začlenenie prírodného 
rozmeru do mestského prostredia. V tomto kontexte môže byť funkcia všetkých postupov ekologizácie 
budov a ich okolia, funkcia prírody, napríklad stromov, a iných činiteľov dôležitým opatrením na lepšiu 
adaptáciu mestskej štruktúry na zmenu klímy.
Tento pilotný projekt ekologizácie mesta má za cieľ zvyšovanie povedomia populácie týkajúce sa 
pretvorenia ich príbytkov a okolia pre podmienky klimatizácie a kúrenia použitím tradičných technológií a 
postupov, ako aj nových technológií, s cieľom podporiť posun smerom k nízkouhlíkovému hospodárstvu a 
udržateľnému mestskému prostrediu v strednodobej a dlhodobej perspektíve. Tieto osobitné postupy môžu 
priniesť ekologizáciu a lepšiu odolnosť budov a verejných priestranstiev voči výkyvom teplôt a stimulovať 
prúdenie vzduchu.
Fázy projektu:
– Zhromažďovanie informácií v členských štátoch o tradičných riešeniach a osvedčených postupoch, 
ktoré sa uplatňujú najmä v južných krajinách na ochladzovanie domov a verejných priestranstiev;
– Zapojenie miestnych subjektov, spoločenstiev, orgánov a rôznych zainteresovaných strán.
– Skúmanie osvedčených postupov a úspešných výsledkov;
– Rozvoj modelových miestnych a regionálnych projektov na podporu obyvateľstva pri pretváraní ich 
príbytkov.
– Odporúčania a výsledky by mali byť v digitálnej podobe verejne prístupné
Právny základ:
Pripojiť nasledujúci text:
Pilotný projekt v zmysle článku 49 ods. 6 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o 
rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 
248, 16.9.2002, s. 1).
Odôvodnenie:
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V severských krajinách sa vykonal rozsiahly výskum týkajúci sa vykurovania a iných problémov týkajúcich 
sa ich vlastných klimatických podmienok, avšak o základných riešeniach v južných krajinách týkajúcich sa 
zastavaného prostredia, úlohy zastúpenia zelene pri domoch a uplatňovania tradičných stavebných riešení, 
ktoré nachádzame v architektúre stredozemských miest, ako aj všetkých postupov uplatňovaných v záujme 
zachovania výkyvov teplôt a zníženia energetických potrieb je nulové povedomie a poznatkov je v týchto 
oblastiach len málo a sú nesúrodé.


