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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, aby 
zachovala konkurenceschopnost evropského průmyslu a zajistila čisté a zdravé životní 
prostředí;

2. zdůrazňuje, že je zapotřebí posílit začleňování právních předpisů a cílů EU v oblasti 
životního prostředí do odvětvových politik (včetně SZP, politiky soudržnosti a SRP); 
navrhuje proto integraci finančních prostředků EU s cílem zajistit soulad s právními 
předpisy a politickými cíli EU v oblasti životního prostředí; zdůrazňuje význam 
budoucích výzkumných a inovačních programů při plnění cílů EU, pokud jde              
o inteligentní, udržitelný a inkluzivní růst;

3. 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;

4. 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 – a přizpůsobení se této změně – napříč odvětvími a plány 
hospodářského rozvoje;

5. zdůrazňuje, že v příštím VFR je nutno zajistit dlouhodobé poskytování finančních 
prostředků na priority v oblasti veřejného zdraví a především na strategické 
monitorování stávajícího programu EU v oblasti veřejného zdraví;

6. 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.


