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NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre 
rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. pripomína, že vysoká úroveň ochrany životného prostredia a zdravia v Únii je 
predpokladom hospodárskej prosperity a že bezpečnosť potravín a krmív 
a mechanizmy, ktoré pomáhajú chrániť pred prírodnými a človekom spôsobenými 
katastrofami, sú základnými hodnotami všetkých európskych občanov, a teda aj 
Európskeho parlamentu;

2. zároveň si je plne vedomý toho, že politiky a finančné nástroje v oblasti pôsobnosti 
tohto výboru majú malý rozsah v porovnaní s inými politikami a finančnými nástrojmi 
v rámci okruhov 2 a 3, pričom sa im nevenuje toľko pozornosti ako ostatným 
programom a fondom; preto dôrazne odmieta každé ďalšie zníženie financovania 
programov a rozpočtových riadkov, pretože výsledný dosah by bol neprijateľný; 
naliehavo vyzýva najmä členské štáty, aby vnímali politiky, opatrenia a projekty 
zamerané na ochranu životného prostredia a klímy ako príležitosť na podporu rastu, 
a nie ako záťaž;

3. berie na vedomie prísne rozpočtové obmedzenia na vnútroštátnej úrovni a pokračujúce 
konsolidačné úsilie; zdôrazňuje však, že rozpočtové orgány musia pri rozhodovaní 
o návrhu rozpočtu (NR) na rok 2016 zohľadniť významnú európsku pridanú hodnotu 
politík a finančných nástrojov v oblasti pôsobnosti tohto výboru;

4. pripomína, že program Horizont 2020 prispeje k cieľom v oblasti pôsobnosti tohto 
výboru výskumnými projektmi v oblasti klímy, zdravia a životného prostredia; 
potvrdzuje svoj záväzok monitorovať zlaďovanie projektov s príslušnými cieľmi 
a pokrok pri ich realizácii;

5. zdôrazňuje, že ťažiskom environmentálneho výskumu a inovácie je program Horizont 
2020: opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov 
a suroviny, ktorého cieľom je vybudovať hospodárstvo a spoločnosť, ktoré efektívne 
využívajú zdroje a sú odolné voči zmene klímy, zaručiť ochranu a udržateľnú správu 
prírodných zdrojov a ekosystémov a udržateľné zásobovanie surovinami a ich 
využívanie s cieľom uspokojiť potreby rastúcej svetovej populácie v udržateľnom 
rámci prírodných zdrojov a ekosystémov;

6. konštatuje, že návrh rozpočtu EÚ na rok 2016 predstavuje 153,5 miliardy EUR 
vo viazaných rozpočtových prostriedkoch (vrátane 4,5 miliardy EUR 
preprogramovaných z roku 2014) a 143,5 miliardy EUR v platobných rozpočtových 
prostriedkoch; poukazuje na to, že bez ohľadu na vplyv preprogramovania v rokoch 
2015 a 2016 to predstavuje nárast o 2,4 % v záväzkoch a 1,6 % v platbách v porovnaní 
s rozpočtom na rok 2015; zdôrazňuje, že tieto celkovo mierne zvýšenia podľa návodu 
stanoveného vo VFR zohľadňujúce infláciu nepredstavujú v reálnom vyjadrení takmer 
žiadne zvýšenie, čím sa zdôrazňuje význam efektívneho a účinného vynakladania 
prostriedkov;

7. pripomína, že pokiaľ ide o platobné rozpočtové prostriedky, uplynulé roky boli veľmi 
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náročné, a že vykonávanie politík Únie bolo ohrozené výrazným obmedzením 
schválených platobných rozpočtových prostriedkov, čo viedlo k opakujúcim sa 
opravným rozpočtom zameraným na pokrytie časti ostávajúcich potrieb;

8. naliehavo vyzýva Radu, aby sa zdržala škrtov v politikách a finančných nástrojoch 
v oblasti pôsobnosti tohto výboru;

9. dôrazne odmieta možnosť Komisie rozhodnúť v prípade nedostatočných platieb v roku 
2016, ako to už spravila v minulosti, že nevyužije viazané rozpočtové prostriedky 
v plnom rozsahu, čo by bolo v rozpore s opakovaným záväzkom Parlamentu 
v oblastiach životného prostredia, zdravia a bezpečnosti potravín a krmív; okrem toho 
dochádza k záveru, že nedostatok platieb poškodí povesť Únie, pretože príjemcovia 
v rámci jednotlivých programov nedostanú peniaze;

10. pripomína, že LIFE je finančný nástroj EÚ na podporu projektov v oblasti životného 
prostredia, ochrany prírody a klímy v rámci celej Únie; poukazuje najmä na problémy 
spojené s nedostatkom platobných rozpočtových prostriedkov na program LIFE, ktoré 
by ohrozili alebo oddialili riadne plnenie tohto dôležitého programu;  

11. víta zvýšenie rozpočtu na program LIFE v NR na rok 2016 o 27,7 milióna EUR; 
konštatuje však, že program LIFE predstavuje len 0,3 % NR na rok 2016 a iba 0,73 % 
okruhu 2 (v záväzkoch) a že tieto podiely ostali za uplynulé roky stabilné; 

12. poukazuje na mimoriadnu dôležitosť investícií do výskumu a inovácií vo viacerých 
oblastiach, ktoré patria do pôsobnosti tohto výboru, a zdôrazňuje, že v rozpočte na rok 
2016 sa musí primerane zohľadniť skutočnosť, že tieto investície sú prioritou;

13. pripomína predovšetkým veľmi podstatnú pridanú hodnotu Únie v oblasti lekárskeho 
výskumu (napr. čo sa týka liekov na pediatrické použitie a liekov na zriedkavé 
choroby), ako aj v boji proti cezhraničným zdravotným hrozbám; vzhľadom 
na uvedené skutočnosti vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že program v oblasti 
verejného zdravia s celkovým objemom záväzkov len 62,2 milióna EUR, čo 
predstavuje ako v predchádzajúcich rokoch iba 0,04 % záväzkov v rámci NR na rok 
2016, plne nezohľadňuje význam zdravia ako hodnoty samej osebe a predpokladu 
na podporu rastu;

14. zdôrazňuje, že Únia má najprísnejšie normy v oblasti bezpečnosti potravín na svete; 
preto vyjadruje poľutovanie aj nad tým, že program pre potraviny a krmivá 
s celkovým objemom záväzkov len 264,1 milióna EUR, čo predstavuje iba 0,17 % 
záväzkov v rámci NR na rok 2016, plne nezohľadňuje význam bezpečnosti potravín 
a krmív v Únii;

15. pripomína, že mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany je základným kameňom 
solidarity Únie; pripomína, že hlavnú zodpovednosť za ochranu ľudí, ako aj životného 
prostredia a majetku vrátane kultúrneho dedičstva nesú členské štáty; zdôrazňuje, že 
Únia umožňuje podporu, koordináciu alebo dopĺňanie opatrení členských štátov 
v oblasti prevencie pohrôm a pripravenosti a reakcie na ne; víta mierne zvýšenie 
viazaných rozpočtových prostriedkov na tento program; 

16. pripomína rozhodujúcu úlohu decentralizovaných agentúr pri plnení technických, 
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vedeckých alebo riadiacich úloh, ktoré výrazne pomáhajú inštitúciám Únie tvoriť 
a realizovať svoje politiky;

17. je presvedčený, že decentralizované agentúry sa musia na úsporách nákladov podieľať 
rovnako ako ostatné inštitúcie; konštatuje, že užšia spolupráca medzi agentúrami, 
ktoré patria do pôsobnosti tohto výboru (Európska environmentálna agentúra, 
Európska chemická agentúra, Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb, 
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín, Európska agentúra pre lieky), a trvalý 
záväzok na zvyšovanie efektívnosti už viedli k lepšiemu využívaniu finančných 
prostriedkov;

18. okrem toho pripomína veľmi dôležité úlohy, ktoré týchto päť decentralizovaných 
agentúr plní v záujme tak Európskej komisie a občanov Únie, ako aj externých 
agentúr, ktoré majú príjmy z poplatkov (napr. v prípade Európskej chemickej agentúry 
či Európskej agentúry pre lieky); vzhľadom na uvedené skutočnosti zdôrazňuje, že je 
mimoriadne dôležité, aby sa týmto agentúram poskytli primerané ľudské a finančné 
zdroje, aby mohli riadne, nezávisle a načas plniť tieto náročné a zásadné úlohy;

19. preto je znepokojený prístupom Komisie k decentralizovaným agentúram, pretože 
škrty, ktoré im uložila, a to najmä v oblasti ľudských zdrojov, sú nespravodlivé 
a neprimerané v porovnaní so škrtmi uloženými ostatným inštitúciám Únie; je 
odhodlaný vrátiť sa k riadnemu hodnoteniu konkrétnych potrieb každej agentúry 
od prípadu k prípadu;

20. vo všeobecnosti nie je presvedčený, že externalizácia služieb zameraná na zníženie 
počtu zamestnancov v plánoch pracovných miest bude nákladovo efektívnejšia 
z dlhodobého hľadiska, pretože dodávatelia služieb potrebujú dozor a pomoc 
a zároveň sa snažia o zisk;

21. zdôrazňuje, že pilotné projekty a prípravné akcie sú veľmi cenným nástrojom 
na iniciovanie nových aktivít a politík; pripomína, že niektoré myšlienky tohto výboru 
sa v minulosti úspešne realizovali; preto bude využívať tieto nástroje aj v roku 2016; 
podporuje plné využívanie rezerv dostupných v rámci každého okruhu;

22. vyzýva Komisiu, aby stanovila ďalší postup na pravidelné informovanie Parlamentu 
o pokroku a úrovni realizácie pilotných projektov a prípravných akcií.


