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NÁVRHY

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

1. bere na vědomí politickou dohodu o víceletém finančním rámci (VFR) na léta 2014–
2020 uzavřenou dne 27. června 2013, která umožní kontinuální financování politik 
zaměřených na nové priority, jež usilují o splnění cílů strategie 2020; je přesvědčen
o tom, že všichni evropští občané kladou zásadní důraz na vysokou ochranu životního 
prostředí v Evropské unii, na zdraví jakožto předpoklad hospodářské prosperity, na 
bezpečnost potravin a krmiv a na systémy ochrany proti přírodním a člověkem 
způsobeným katastrofám;

2. je si plně vědom toho, že uvedené politiky a finanční nástroje, které spadají do 
kompetence výboru ENVI, nejsou rozsáhlé a nepřitahují tolik pozornosti jako jiné 
programy a fondy; varuje proto, že nemůže souhlasit s dalším snížením financování 
programů a rozpočtových položek, protože by to mělo nepřijatelné důsledky; vyzývá 
zejména členské státy a regiony, aby provádění environmentálních a klimatických 
politik a souvisejících činností a projektů chápaly jako příležitost k povzbuzení růstu
a aby v nich nespatřovali břemeno;

3. v obecné rovině upozorňuje na skutečnost, že v návrhu rozpočtu na rok 2014 je
v prostředcích na závazky vyčleněno 142 467,6 milionu EUR, což oproti rozpočtu na 
rok 2013 představuje 6% snížení; dále zdůrazňuje, že na prostředky na platby má být 
vyčleněno 136 065,8 milionu EUR, tj. že se jedná o 5,8% snížení v porovnání s rokem 
2013; upozorňuje také na skutečnost, že pouze 10 700 milionů EUR z celkových 
prostředků na platby má pokrýt povinnosti vyplývající z nových programů a že 70 700 
milionů EUR je vyčleněno na úhradu neprovedených závazků; 

4. je znepokojen tím, že v případě nedostatečného plnění plateb se může Komise 
rozhodnout, že prostředky na závazky nevyužije v plné výši, což by bylo v rozporu
s opakovaně stvrzenými závazky Parlamentu v oblastech životního prostředí, zdraví
a bezpečnosti potravin a krmiv; kromě toho shledává, že neplnění platebních 
povinností pošramotí pověst Unie, neboť účastníkům jednotlivých programů nejsou 
propláceny výdaje; 

5. konstatuje, že prostředky na program LIFE představují 0,28 % podíl v celkovém 
návrhu rozpočtu na rok 2014 a že v rámci okruhu 2 na něj připadá 0,68 % prostředků 
(v závazcích); upozorňuje na to, že zvýšení financování programu LIFE oproti roku 
2013 je třeba vidět v kontextu rozšířené působnosti programu, který nyní zahrnuje 
všechny činnosti související se změnou klimatu; v této souvislosti shledává, že 
vytvoření „hlavy 34“ bylo výlučně prací GŘ CLIMA;

6. podporuje, aby byly zviditelněny evropské regiony s integrovanými strategiemi
v oblasti dopravy, životního prostředí, energetiky a odpadů, které jsou příznivé pro 
klima; navrhuje, aby Komise jednou za pět let udělovala ceny regionům, které dosáhly 
stanovené cíle, aby tak vyjádřila uznání za jejich úsilí;

7. je přesvědčen o tom, že návrh rozpočtu na rok 2014, jenž na program v oblasti 
veřejného zdraví vyčlenil prostředky na závazky ve výši 0,04 %, plně nezohledňuje 
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význam zdraví, jež je hodnotou samo o sobě a předpokladem k podpoře růstu, mj. i 
v souvislosti s přeshraničními zdravotními hrozbami;

8. připomíná, že program Horizont 2020 přispěje k plnění cílů v působnosti výboru 
ENVI, jež jsou stanoveny pro výzkumné projekty v oblastech klimatu, zdraví
a životního prostředí; potvrzuje svůj závazek, že bude sledovat sladění projektů
s odpovídajícími cíli i výsledky dosažené při jejich provádění; 

9. domnívá se, že stojí za zmínku, že určování výše prostředků v okruzích 2 a 3 v návrhu 
rozpočtu na rok 2014 nebo zvyšování či snižování prostředků v rámci těchto okruhů 
během jednání Komise a Rady o VFR je nutné považovat za eskamotérství, protože 
např. kapitola 17 04 „Bezpečnost potravin a krmiv, zdraví zvířat, dobré životní 
podmínky zvířat a rostlinolékařský stav“ byla přesunuta z okruhu 2 do okruhu 3;

10. upozorňuje na úspěšné provádění unijních programů nebo jejich částí výkonnými 
agenturami; zdůrazňuje, že v budoucnu bude za provádění programu Zdraví odpovídat 
Výkonná agentura pro zdraví a spotřebitele (EAHC) a že kromě toho části nového 
programu LIFE mají být podle plánů plněny Výkonnou agenturou pro 
konkurenceschopnost a inovace (EACI); zdůrazňuje však, že přenesení pravomocí
a převedení zaměstnanců Komise do výkonných agentur proběhne na úkor prostředků 
na provozní výdaje těchto programů a že současně budou omezeny správní povinnosti 
Komise; 

11. zdůrazňuje, že pilotní projekty a přípravné akce jsou cennými nástroji k zavádění 
nových činností a politik; opakuje, že několik nápadů výboru ENVI takto bylo
v minulosti úspěšně realizováno; z tohoto důvodu bude výbor tyto nástroje nadále 
používat; vybízí k plnému čerpání prostředků v rámci stropů v každém okruhu;

12. domnívá se, že decentralizované agentury se musí, stejně jako jiné orgány a instituce, 
spravedlivě podílet na úsporách nákladů; konstatuje, že intenzivnější spolupráce mezi 
agenturami a průběžný závazek ke zvyšování účinnosti již přinesly výsledky v podobě 
lepších výdajů a lepšího používání prostředků; je však vážně znepokojen přístupem 
Komise k decentralizovaným agenturám, protože škrty, zejména snižování stavu 
zaměstnanců, jsou vůči nim nespravedlivé a neadekvátní v porovnání s jinými orgány
a institucemi Unie; nebude tolerovat, aby zvyšování počtu zaměstnanců v určitých 
agenturách nebo v nově zřízených agenturách bylo vyvažováno jejich snižováním
v agenturách jiných tak, aby se dosáhlo celkového snížení stavu zaměstnanců o 2 % 
pro všechny agentury, zatímco Komise (včetně Chorvatska) navrhuje snížení počtu 
vlastních zaměstnanců pouze o 0,1 %; je odhodlán obhajovat návrat k řádnému 
posuzování individuálních potřeb každé agentury; 

13. bere na vědomí, že Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí a Evropská 
agentura pro životní prostředí mají velmi stabilní strukturu a aktuálně nemusí řešit 
výrazné rozšíření úkolů a že v souladu se strategií Komise jim hrozí snížení stavu 
zaměstnanců o 2 %;

14. je si vědom toho, že na základě revize nařízení REACH má být Evropské agentuře pro 
chemické látky (ECHA) svěřena řada nových úkolů, např. v souvislosti s větší 
podporou SMS nebo určováním vysoce rizikových chemických látek; je znepokojen 
tím, že v návrhu rozpočtu na rok 2014 se počítá se snížením počtu zaměstnanců, kteří 
provádějí činnosti související s nařízeními REACH a CLP (nařízení o klasifikaci, 
označování a balení látek a směsí), o dokonce více než 2 %, což odpovídá zrušení 10 
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pracovních míst; dále konstatuje, že Komise navzdory svému příslibu, že agentuře 
vyplatí v plné výši dotaci jako příspěvek na evropskou školu typu II v rámci okruhu 5, 
neboť tento výdaj se netýká činností souvisejících s nařízeními REACH a CPL, 
ponechala plnou odpovědnost za tuto platbu na agentuře; domnívá se, že tento přístup 
nelze tolerovat, neboť agentura ECHA není oprávněna tyto náklady zohlednit v rámci 
příslušného nařízení o poplatcích;

15. bere na vědomí dodatečné požadavky předložené Evropským úřadem pro bezpečnost 
potravin (EFSA), např. ohledně posuzování rizik pro životní prostředí, jimiž reaguje 
na požadavek veřejnosti na větší transparentnost a nezávislost vydávaných stanovisek; 
byl informován o tom, že úřad EFSA se rozhodl internalizovat určité odborné úkony, 
aby co nejlépe zajistil nezávislost, avšak že od těchto plánů musel upustit kvůli ztrátě 
sedmi pracovních míst namísto přijatelných čtyř míst;

16. zdůrazňuje, že Evropská agentura pro léčivé přípravky je jednou z agentur účinně 
spolupracujících s dotčeným odvětvím, která v posledních třech letech nezískala žádné 
nové pracovní místo pro provádění právních předpisů o farmakovigilanci, což vede
k pomalejšímu zpracovávání spisů; odmítá tento přístup Komise přijmout, jakož
i plánované 2% snižování stavů (odpovídající ztrátě 12 pracovních míst) v celé 
agentuře, kdy 5/6 zaměstnanců je placeno z příjmů získaných z poplatků;

17. obecně není přesvědčen o tom, že externalizace služeb, jejímž účelem je zeštíhlit plán 
pracovních míst, bude dlouhodobě účinnější z hlediska nákladů, protože nad 
smluvními dodavateli služeb je nutné vykonávat dohled a poskytovat jim pokyny, 
zatímco současně usilují o zisk.


