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NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Rozpočtový výbor 
jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. plně podporuje zásadu, podle níž by finanční prostředky EU měly vést ke zlepšení 
všeobecného stavu evropského životního prostředí a veřejného zdraví a přispět tak k 
dosažení cílů stanovených v rámci strategie Evropa 2020; vítá skutečnost, že strategie EU 
2020 se zabývá jako prioritní politickou oblastí podporou udržitelnějšího, ekologického 
hospodářství účinněji využívajícího zdroje, a zdůrazňuje, že je třeba, aby se to odrazilo ve 
zdokonaleném legislativním rámci a ve financování;

2. konstatuje proto, že předběžný návrh rozpočtu na rok 2012 vykazuje pro rozpočtovou 
hlavu 7 „Životní prostředí a oblast klimatu“ celkovou částku na provozní výdaje ve výši 
401,792 milionů EUR, což představuje nárůst prostředků na závazky o 2,6 % ve srovnání 
s přijatým rozpočtem na rok 2011, a konstatuje další zvýšení operačních prostředků na 
politiku veřejného zdraví o 2,4 % ve srovnání s rokem 2011, a sice ve výši 206,106 
milionů EUR;

3. vítá vysokou prioritu oblasti životního prostředí a klimatu v návrhu rozpočtu na rok 2012 
a je přesvědčen, že nárůst celkové výše rozpočtových prostředků na úspěšný program 
LIFE+ na 354,755 milionů EUR musí být provázen přiměřenou výší prostředků na platby; 

4. je obecně znepokojen ze škrtů Rady v souvislosti s prostředky na platby s cílem uměle 
navýšit finanční rezervy; je přesvědčen, že je třeba finanční prostředky uvolnit za každou 
cenu vzhledem k úspěšnému průběhu programů a opatření vztahujících se k životnímu 
prostředí, veřejnému zdraví a bezpečnosti potravin;

5. žádá členské státy, aby dále zlepšily provádění právních předpisů Evropské unie v oblasti 
životního prostředí; vybízí Komisi, aby v souladu s tím posílila řízení pro porušení 
předpisů, a to buď formou zvláštní podpory příslušným jednotkám, nebo stanovením 
sazeb pro jednotlivé případy; požaduje odpovídající databáze, které by měly být veřejně 
přístupné;

6. domnívá se, že jedním klíčem k veřejnému zdraví je vyvážená strava sestávající 
z rozmanitých a zdravých potravin; bere na vědomí rozhodnutí Evropského soudního 
dvora (ESD) z dubna 2011 o částečném zrušení nařízení Komise (ES) č. 983/2008 1
týkajícího se rozdělování potravin z intervenčních zásob nejchudším osobám; je 
znepokojen oznámením Evropské komise ohledně drastických škrtů v příslušných 
rozpočtových prostředcích na evropský program Rozdělování potravin nejchudším 
osobám Společenství (MDP), zejména vzhledem k obtížné sociální situaci v mnoha 
členských státech v souvislosti s finanční a hospodářskou krizí; vyzývá Komisi a Radu, 
aby našly způsob, jak pokračovat v programu MDP v podobě, která by nebyla v rozporu s 
rozhodnutím Evropského soudního dvora, tak aby bylo možné na rozdělování potravin 
těm nejpotřebnějším zachovat nezbytnou výši prostředků;

                                               
1 ze dne 3. října 2008, kterým se přijímá plán přidělující členským státům zdroje vyčleněné na rozpočtový rok 

2009 pro dodávky potravin z intervenčních zásob ve prospěch nejchudších osob ve Společenství.
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7. znovu potvrzuje nezbytnost zvyšovat informovanost veřejnosti o škodlivých účincích 
konzumace tabáku, včetně pasivního kouření; podporuje úsilí Komise pokračovat v 
kampani proti kouření „HELP – za život bez tabáku“ vyčleněním 10 milionů EUR na 
program veřejného zdraví;

8. opětovně zdůrazňuje, že decentralizované agentury potřebují odpovídající finanční 
prostředky a zaměstnance, aby mohly plnit své dřívější úkoly i úkoly nově přidělené 
zákonodárcem EU a Komisí; opakovaně vyjadřuje svůj nesouhlas s využíváním účelově 
vázaných příjmů ke snížení rozpočtového příspěvku EU agenturám závislým na 
poplatcích, jako je např. Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA);

9. konstatuje, že je nezbytné přezkoumat finanční výkaz týkající se právních předpisů v 
oblasti farmakovigilance na základě původního legislativního návrhu Komise 
vykazujícího 23 dodatečných zaměstnanců; uznává úkoly nově přidělené agentuře EMA a 
žádá Komisi o předložení revidovaného finančního výkazu a nařízení o poplatcích dříve, 
než dne 1. července 2012 právní předpisy vstoupí v platnost; opětovně potvrzuje své 
závazky vůči agentuře EMA v souvislosti s právními předpisy o léčivých přípravcích pro 
vzácná onemocnění;

10. konstatuje, že některé další požadavky členských států a Komise týkající se souboru 
opatření v oblasti změny klimatu a energetiky (jako např. práce v oblasti CO2
a automobilů) by mohla zajistit Evropská agentura pro životní prostředí (EEA); uznává, že 
provádění tohoto nového úkolu není zcela možné zajistit stanovením nových priorit a 
přesunem zaměstnanců, a proto vítá návrh rozpočtu agentury EEA;

11. uznává, že je nutné, aby Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) zahájila 
provádění nově přidělených úkolů, jako je vyřizování žádostí o povolení a příprava 
vědeckých stanovisek pro Komisi, jež jsou základem pro rozhodování o udělování 
povolení na úrovni EU, a aby plnila nové úkoly vyplývající z koordinace a rozhodování 
o hodnoceních chemických látek vytvořených členskými státy; uznává požadavek 
agentury ECHA na deset nových pracovních míst, která jsou z rozpočtového hlediska 
neutrální; 

12. dále zdůrazňuje, že jakákoli revize finančních výkazů připojených k právním předpisům o 
biocidních látkách o a vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek musí být 
založena na konečné legislativní dohodě a že v případě potřeby musí být pro agenturu 
uvolněny další finanční prostředky; žádá proto Komisi, aby prezentovala související úspor 
jako celek (rozpočet a zaměstnanci) v příslušných GŘ Komise, jestliže bude třeba výše 
zmíněné úkoly provádět v rámci agentury ECHA.
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 STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ
Obecné souvislosti
Souhrnný rozpočet Evropské unie je nástrojem, kterým se stanoví a schvalují celkové částky 
příjmů a výdajů, jež jsou každoročně považovány pro Evropské společenství a Evropské 
společenství pro atomovou energii za nezbytné.

Dne 20. dubna Komise předložila návrh rozpočtu na rok 2012 v celkové výši 147 435,442 
milionů EUR v prostředcích na závazky (p.z.), což odpovídá 1,12 % HND. Pod celkovým 
ročním stropem stanoveným ve víceletém finančním rámci (VFR na období 2007–2013) se 
tak ponechává rozpětí ve výši 1 603,5 milionu EUR. Prostředky na platby (p.p.) činí celkově 
132 738,713 milionů EUR, což odpovídá 1,01 % HND. 

Podle Komise návrh rozpočtu bere v potaz úsilí členských států v souvislosti s probíhající 
fiskální konsolidací a úskalí s tím spojená. Navrhované zvýšení celkové výše prostředků 
představuje cenný příspěvek k evropskému hospodářskému oživení a růstu a je nezbytným 
důsledkem smluvní povinnosti Unie akceptovat zvyšující se objem dosud nerealizovaných 
závazků z tohoto roku a z předešlých let v okamžiku, kdy všechny hlavní programy běží 
naplno. K tomu, aby dále nenarůstal objem dosud nerealizovaných závazků, je rovněž 
nezbytný řádný vývoj prostředků na platby.

Dne 7. července výbor COREPER přijal stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2012. Na 
prostředky na závazky by měla být přidělena částka ve výši 146 245,338 milionů EUR a na 
prostředky na platby částka ve výši 129 088,042 milionů EUR. 

Toto stanovisko vychází ze zásady pracovat rámci rozpočtových pokynů stanovených pro 
rozpočet na rok 2012 v závěrech Rady přijatých v únoru 2011, pokračovat v přístupu 
vedoucímu k rozpočtu, jenž je v souladu rozpočtovou kázní a řádným finančním řízením a 
také řádně zohledňuje hospodářská a rozpočtová omezení v členských státech; a poskytovat 
přiměřené finanční prostředky na různé priority Evropské unie a držet pevně pod kontrolou 
prostředky na platby v rámci všech okruhů a podokruhů víceletého finančního rámce.

Dne 25. července 2011 po dokončení písemného postupu Rada přijme svůj postoj k rozpočtu 
EU na rok 2012.

Jednotlivé rozpočty v působnosti Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a 
bezpečnost potravin

Life+
Návrh rozpočtu na rok 2012 přisuzuje činnosti v oblasti životního prostředí a klimatu 
významnou prioritu, což se odrazilo i ve výši prostředků navrhovaných pro program LIFE+ a 
pro příslušné rozpočtové položky.

Komise navrhuje zvýšit celkový objem prostředků pro program LIFE + na částku 
354,755 milionů EUR, tj. nárůst o 4,3 % oproti rozpočtu na rok 2011 (340,2 milionů EUR), 
což je v souladu s finančním plánem.
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Toto navýšení je určeno na financování projektů ve všech oblastech politiky včetně klimatu, 
na podporu opatření přijatých Komisí ve prospěch politiky a právních předpisů v oblasti 
klimatu, dále na podporu nevládních organizací, podpůrných politických opatření 
a zohlednění zvýšených požadavků na administrativní podporu při výběru projektů a 
sledování, šíření a hodnocení jejich výsledků.
Požaduje se navýšení rozpočtové položky 07 01 04 05 (správní podpora politiky v oblasti 
klimatu) k uspokojení nových potřeb v souvislosti s publikacemi (včetně audiovizuální 
produkce) týkajícími se činnosti v oblasti klimatu, jakož i k financování údržby a hostování 
nezávislého protokolu transakcí a registrů Společenství (v návaznosti na vývoj vyžadovaný 
směrnicí) a dalších důležitých informačních systémů (látky poškozující ozónovou vrstvu).

Výbor COREPER navrhl výrazné snížení prostředků na závazky a na platby ve všech 
příslušných rozpočtových položkách.

Globální záležitosti v oblasti životního prostředí
Od roku 2007 spadá vnější činnost v oblasti životního prostředí pod nástroje pro vnější 
činnosti v rámci oblasti politiky 21 (Rozvoj), a zejména pod ENRTP (Tematický program pro 
životní prostředí a udržitelné hospodaření s přírodními zdroji včetně energie, kapitola 21 04 
NR). Je však nutné připomenout návrh Komise na významné navýšení prostředků pro tuto 
rozpočtovou položku (ve výši 200,7 milionů EUR na p.z./170,0 milionů EUR na p.p.). V 
souladu s příslibem Unie v rámci Kodaňské dohody má být poskytnuta částka 50 milionů 
EUR na opatření pro zmírňování a přizpůsobování v rozvojových zemích.

Rada navrhla škrty u této rozpočtové položky ve výši 1,5 milionu EUR na p.z. a 30,5 milionů 
EUR na p.p.

V hlavě 07 pak zbývají už jen prostředky vyčleněné na platbu povinných příspěvků na 
mnohostranné dohody o životním prostředí, jejichž signatářem je Společenství, jako jsou 
Rámcová úmluva OSN o změně klimatu a Kjótský protokol, Úmluva o biologické 
rozmanitosti atd. Navrhovaný příděl rozpočtových prostředků na rok 2012 zůstává ve 
srovnání s rokem 2011 nezměněn (3,1 milionů EUR). 
Je však nutno podotknout, že výbor COREPER také snížil výši finančních prostředků 
zamýšlených na mezinárodní příspěvky EU.

Veřejné zdraví
Finanční prostředky určené na program veřejného zdraví byly navýšeny o částku 1,240 
milionů EUR v souladu s celkovým rámcem programu na období 2008–2013. Ačkoli hlavní 
odpovědnost za veřejné zdraví nesou jednotlivé členské státy a program veřejného zdraví 
v podstatě působí na zdraví obyvatelstva EU nepřímým způsobem, má EU zásadní úlohu 
v urychlování činnosti a reformy v rámci členských států, zejména v oblastech, kde je 
spolupráce na úrovni EU nepostradatelná a kde je třeba na této úrovni posílit, aktualizovat 
nebo vytvořit právní předpisy. Činnosti prováděné v rámci programu veřejného zdraví 
doplňují činnosti členských států v oblasti podpory zdraví a prevence onemocnění a dodávají 
jim přidanou hodnotu.
Do roku 2010 byla kampaň proti kouření „HELP – za život bez tabáku“ financována 
z prostředků odečtených z podpor poskytovaných výrobcům tabáku (5 %, jak je stanoveno 
v článku 110 směrnice 1782/2003), docházelo tedy k převádění finančních prostředků 
z okruhu 2 – Zemědělské výdaje (ve výši 16 milionů EUR ročně). V roce 2009 byly ukončeny 
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dotace výrobcům tabáku, tudíž v roce 2010 byly naposledy poskytnuty prostředky z okruhu 2 
a od roku 2011 bude kampaň proti kouření financována z programu veřejného zdraví. V roce 
2012 byla na tuto kampaň vyčleněna částka 10 milionů EUR.

Veterinární opatření
Návrh rozpočtu předpokládal snížení prostředků pro veterinární opatření ve výši 
17,050 milionů EUR a navrhoval celkovou částku 333 milionů EUR na rok 2012. Toto 
snížení souvisí s očekávaným zpomalením očkování a ostatních opatření proti katarální 
horečce ovcí, jakož i s využitím prostředků na opatření v rámci fondu na mimořádné události. 
Je to důsledkem nejistoty ohledně plnění této položky, které závisí na výskytu ohnisek nákaz. 
Komise potvrdila v případě nutnosti přidělení dodatečných finančních prostředků do fondu na 
mimořádné události.
Bylo schváleno navýšení prostředků na rostlinolékařská opatření ve výši 2 milionů EUR k 
financování dodatečných opatření proti šíření škůdce háďátka borovicového a opatření na 
kontrolu dvou druhů brouků a nosatce (Rhynchophorus ferrugineus).

Bylo dohodnuto další navýšení prostředků ve výši 2 milionů EUR na nová opatření v oblasti 
kontrol krmiv a potravin s cílem financovat změny v činnostech referenčních laboratoří EU a 
vytvoření další laboratoře pro zdraví včel (nařízení Komise č. 208/2011).

Výbor COREPER navrhl škrty v příslušné rozpočtové položce týkající se veterinárních 
opatření.

Pilotní projekty a přípravné akce
V rámci hlavy 07 rozpočtu na rok 2011 bylo odhlasováno 8 pilotních projektů a přípravných 
akcí a provádí je GŘ pro životní prostředí nebo GŘ pro oblast klimatu. 

V návrhu rozpočtu na rok 2012 Komise navrhuje pokračování přípravné akce „Začleňování 
oblasti klimatu a adaptace na změnu klimatu do politik EU“ (rozpočtová položka 07 03 13) i v 
následujícím roce. 

Decentralizované agentury
Návrh rozpočtu na rok 2012 tak, jak jej Komise předložila, přiděluje 741,5 milionů EUR 
decentralizovaným agenturám na financování jejich provozních a administrativních úkolů. 
Tato částka představuje 0,5 % celkového návrhu rozpočtu EU na rok 2012. Plán pracovních 
míst předpokládá 4 854 pracovních míst v decentralizovaných agenturách (kromě smluvních 
zaměstnanců).
Výbor COREPER zvolil následující přístup:

– agentury „s cílovým stavem zaměstnanců“: bez dalšího navyšování a vytváření pracovních 
míst,
– agentury „s novými úkoly“: s omezeným navýšením do max. 1,5 % + 1/3 požadovaných 

pracovních míst + schválení samofinancovaných 
pracovních míst,

– agentury „zahajující činnost“: s omezeným navýšením do 3/4 hlavy 1 a 2 +3/4 
požadovaných pracovních míst.
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 Evropská agentura pro životní prostředí
Agentura musí plnit dodatečné úkoly spojené s ustanoveními o sledování a podávání zpráv 
obsaženými v právních předpisech EU v oblasti životního prostředí (kvality ovzduší) a 
klimatu a rovněž úkoly související s některými dalšími požadavky členských států a Komise 
týkajícími se souboru opatření v oblasti změny klimatu a energetiky (jako např. práce v 
oblasti CO2 a automobilů). 
Komise proto navrhla navýšení rozpočtových prostředků o 2,82 % (s ohledem na účelově 
vázané příjmy plynoucí z přebytků z předchozích dvou let) a dvě další pracovní místa. 

 Evropská agentura pro chemické látky 
Návrh rozpočtu nepočítá v roce 2012 s žádnými finančními příspěvky pro tuto agenturu.

Je však nutné přihlédnout k novým úkolům vyplývajícím z právních předpisů v oblasti 
biocidů a vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek („postup předchozího souhlasu –
PIC“). Co se týče biocidů (rozpočtové položky 07 03 60 01 a 07 03 60 02), úkoly agentury 
ECHA v souvislosti s biocidními přípravky navržené legislativním orgánem byly oproti 
původnímu návrhu Komise (KOM(2009)0267) významně rozšířeny a očekává se, že se budou 
vyskytovat ve společném postoji Rady. V této fázi částka požadovaná na rok 2012 v návrhu 
rozpočtu odpovídá odhadům uvedeným v původním legislativním finančním výkazu 
předloženém Komisí v roce 2009. Jakmile Rada přijme společný postoj, a v závislosti na 
rozsahu úkolů v oblasti biocidů, kterými bude nakonec agentura pověřena, musí Komise 
předložit sdělení o společném postoji společně s revidovaným legislativním finančním 
výkazem, aby byla podle potřeby zohledněna dodatečná odpovědnost a očekávané 
kvantifikované výstupy. Komise by tudíž měla v průběhu ročního rozpočtového procesu 
odpovídajícím způsobem upravit prostředky potřebné v rozpočtu na rok 2012, pokud jde 
o zaměstnance agentury ECHA a příspěvek z rozpočtu EU. V případě vývozu a dovozu 
nebezpečných chemických látek má návrh Komise na revizi nařízení (ES) č. 698/2008 za cíl 
dosáhnout souladu s právními předpisy týkajícími se klasifikace, označování a balení 
chemických látek a vést k zapojení Evropské agentury pro chemické látky do provádění 
činností spojených s tzv. „postupem předchozího souhlasu“. Komise by měla předložit návrh 
ve druhém čtvrtletí roku 2011 (rozpočtové položky 07 03 70 01 a 07 03 70 02).

 Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí
 Dotace EU tak, jak je Komise přijala, činí 57,3 milionů EUR, což je o 1,4 milionu EUR 
méně, než Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) požadovalo. Tento 
postup je nicméně v souladu s pravidly Komise. ECDC nepožadovalo navýšení počtu 
zaměstnanců.

 Evropský úřad pro bezpečnost potravin 
Dotace EU tak, jak je Komise přijala, činí 77,121 milionů EUR (včetně účelově vázaných 
příjmů z předchozích let). Představují celkový nárůst o 2 % oproti roku 2011, avšak snížení o 
0,37 milionu EUR vzhledem k požadavku Evropského úřadu pro bezpečnost potravin 
(EFSA). EFSA nepožadoval navýšení počtu zaměstnanců.

 Evropská agentura pro léčivé přípravky
 Celkový návrh rozpočtu na rok 2012 požadovaný Evropskou agenturou pro léčivé přípravky 
(EMA) činil 238,4 milionů EUR, včetně příjmů z poplatků ve výši 171,2 milionů EUR. 
Příspěvek EU požadovaný agenturou EMA tudíž činil 57,1 milionů EUR, včetně účelově 
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vázaných příjmů ve výši 9,8 milionů EUR. Předpokládá se, že 17,8 milionů EUR z této částky 
bude využito na nové potřeby související s nařízením o farmakovigilanci. Je nutno počítat s 
dalšími pracovními místy s ohledem na uplatňování tohoto nařízení. Avšak v důsledku změn 
v úkolech, které mají být prováděny, neodpovídají odhady spojené s farmakovigilancí 
původnímu finančnímu výkazu schválenému Komisí, který obsahuje 23 dodatečných 
zaměstnanců. Rovněž se v něm předpokládalo, že dodatečné náklady pokryjí poplatky. Tyto 
poplatky dne 1. července 2012 nevstoupí v platnost, a tudíž náklady musí pokrýt EU. Komise 
však rozhodla, že není příspěvek agentuře EMA na farmakovigilanci není možné zvýšit, aniž 
by byl revidován finanční výkaz přijatý Komisí, Parlamentem a Radou. Jakmile bude tento 
nový finanční výkaz schválen, Komise navrhne úpravu rozpočtu na rok 2012. Návrh rozpočtu 
přijatý Komisí proto navyšuje plán pracovních míst agentury EMA o 23 zaměstnanců tak, jak 
bylo naplánováno v původním finančním výkazu. 


