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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 rozpočet Únie na rok 2021 je prvým rozpočtom viacročného finančného 
rámca (VFR) na roky 2021 – 2027; zdôrazňuje, že sumy pridelené na rozpočet na rok 
2021 by mali zodpovedať očakávaniam občanov Únie v Európe po pandémii COVID-
19, podporiť silné oživenie hospodárstva a zlepšiť verejné zdravie, mali by byť v súlade 
s Parížskou dohodou a cieľmi uvedenými v zelenej dohode, najmä s cieľom dosiahnuť 
najneskôr do roku 2050 klimatickú neutrálnosť, a zároveň podporiť členské štáty, ktoré 
boli najviac postihnuté; vyzýva Komisiu, aby posúdila rozpočet Únie na rok 2021 z 
hľadiska ustanovení tohto odseku a v prípade ich nedodržania vykonala príslušné 
opravy;

2. víta Nástroj na podporu platobnej schopnosti, ktorého cieľom je zlepšiť rovnaké 
podmienky na jednotnom trhu, a ustanovenie, v ktorom sa uvádza, že prijímatelia 
finančnej podpory budú nabádaní k tomu, aby zaviedli plán zelenej transformácie v 
súlade s cieľmi zelenej dohody; zastáva názor, že toto ustanovenie by malo byť povinné 
a malo by byť prepojené s jasnými a transparentnými cieľmi v oblasti klímy;

3. domnieva sa, že Únia by mala zostavovaním svojho rozpočtu preukázať aj vedúce 
postavenie v celosvetovom boji proti zmene klímy; zdôrazňuje, že by sa malo vyvinúť 
maximálne úsilie, aby sa zabezpečilo, že celkové ciele zohľadňovania problematiky 
zmeny klímy a biodiverzity sa dosiahnu čo najskôr; pripomína pozíciu Parlamentu, 
ktorá obsahuje výzvu na vyčlenenie najmenej 10 % rozpočtu Únie na výdavky v oblasti 
biodiverzity, a pozíciu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín, ktorá obsahuje výzvu na vyčlenenie 40 % rozpočtu Únie na výdavky v oblasti 
klímy; poukazuje na to, že výdavky súvisiace s klímou a biodiverzitou sa musia 
sledovať na základe spoľahlivejšej, transparentnejšej a komplexnejšej metodiky; zastáva 
názor, že nariadenie o taxonómii poskytuje vhodný rámec na aktualizáciu tejto 
metodiky;

4. zdôrazňuje že sa musia urýchliť investície do ekologickej transformácie, aby sa 
vytvorili podmienky potrebné pre dlhodobý rast Európy a zabezpečenie odolnosti 
európskeho hospodárstva voči budúcim otrasom.

5. poukazuje na potrebu zabezpečiť v rozpočte Únie na rok 2021 dostatočné zdroje na 
dosiahnutie cieľov OSN v oblasti udržateľného rozvoja;

6 je mimoriadne znepokojený tým, že príspevok na výdavky v oblasti klímy a 
biodiverzity v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) bol výrazne 
nadhodnotený, ako zdôraznil Dvor audítorov; pripomína zistenia osobitnej správy 
Európskeho dvora audítorov č. 13/2020 o tom, že SPP v období 2014 – 2020 neprispela 
k zastaveniu poklesu biodiverzity; v tejto súvislosti zdôrazňuje potrebu ukončiť všetky 
škodlivé poľnohospodárske dotácie;

7. vyzýva Komisiu, aby od roku 2021 uplatňovala nástroje ekologického rozpočtovania; 
v tejto súvislosti poukazuje na význam účinného preskúmania rozpočtu z hľadiska 
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klímy a biodiverzity, použitie zásady „neškodiť“ a účinných nápravných opatrení;

8. zdôrazňuje, že by sa mali zabezpečiť dostatočné zdroje na boj proti strate biodiverzity a 
zhoršovaniu životného prostredia a na dosiahnutie cieľov novej stratégie v oblasti 
biodiverzity do roku 2030; zdôrazňuje význam pridelenia primeraných finančných 
prostriedkov programu LIFE; pripomína, že prístup „jedno zdravie“ je kľúčovým 
predpokladom pre pružný a silný systém verejného zdravia, ktorý je o to dôležitejší z 
hľadiska šírenia zoonóz, ako je napríklad COVID-19; pripomína, že nadmerné 
používanie antibiotík u zvierat a u ľudí patrí medzi hlavné hrozby pre verejné zdravie 
EÚ;

9. požaduje zvýšenie podpory programu Life+ vrátane osobitných prostriedkov 
vyhradených na biodiverzitu a správu sústavy Natura 2000, a opatrenia na zabezpečenie 
spravodlivého rozdelenia finančných prostriedkov medzi členské štáty; naliehavo tiež 
žiada podporu hodnotenia ekologického stavu a posúdenia rastlinného zdravia lesov a 
ich obnovy, konkrétne zalesňovania pôvodnými druhmi, a to najmä v krajinách, ktoré 
boli zasiahnuté požiarmi;

10. zdôrazňuje, že na mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany by sa mali vyčleniť 
dostatočné finančné prostriedky na pomoc pri riešení závažného ohrozenia verejného 
zdravia, lesných požiarov, záplav, zemetrasení a iných prírodných katastrof a katastrof 
spôsobených ľudskou činnosťou, ktorých účinky sa zmenou klímy podľa očakávaní ešte 
viac prehĺbia; zdôrazňuje, že potreba pružnejšieho, rýchlejšieho a koordinovanejšieho 
mechanizmu civilnej ochrany je jednou zo skúseností získaných z vypuknutia pandémie 
COVID-19, ktorá odhalila nedostatky súčasného právneho rámca;

11. zdôrazňuje, že rozpočet Únie na rok 2021 by mal obsahovať dostatočné zdroje na rozvoj 
kapacít na riešenie pandémií, aby sa zabezpečila ochrana občanov Únie a aby sa 
stanovili základy posilnenia krokov Únie v kľúčových aspektoch zdravia, čo povedie k 
vytvoreniu Európskej zdravotnej únie; zdôrazňuje, že na uľahčenie cezhraničnej 
mobility pacientov a zdravotníckych pracovníkov a zvýšenie investícií do lekárskeho 
výskumu by sa mali vyčleniť dostatočné zdroje, a to najmä na strategický materiál, ako 
sú vakcíny, liečebné a zdravotnícke pomôcky a vykonávanie pripravovanej 
farmaceutickej stratégie pre Európu; zdôrazňuje, že na program EU4Health by sa mali 
vyčleniť dostatočné zdroje; poukazuje na to, že posilnenie právomocí Európskeho 
centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC), ako sa uvádza v novom VFR, by sa 
malo odzrkadliť v primeraných rozpočtových opatreniach od roku 2021, pričom by sa 
navyše mali posilniť právomoci a rozpočet Európskej agentúry pre lieky (EMA); 
poukazuje na to, že efektívne spoločné verejné obstarávanie môže viesť k významným 
úsporám v rozpočte Únie a jej členských štátov;

12. zdôrazňuje, že je nevyhnutné, aby rozpočet Únie získal dostatočné zdroje na to, aby 
mohol plniť svoje veľké očakávania, pokiaľ ide o jeho úlohu pri dosahovaní 
udržateľného oživenia a spravodlivej transformácie na klimatickú neutralitu; zdôrazňuje 
kľúčovú úlohu, ktorú v tejto súvislosti môže zohrávať rozvoj vlastných zdrojov; 
pripomína požiadavky Parlamentu na vytvorenie súboru nových vlastných zdrojov 
vrátane dane z plastov a príjmov zo systému EÚ na obchodovanie s emisiami (EU 
ETS); zdôrazňuje, že Únia by mala výrazne rozšíriť súbor vlastných zdrojov;
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13. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila primeranú úroveň ľudských zdrojov pre riaditeľstvá 
relevantné na zabezpečovanie úplného vykonávania stratégie v oblasti biodiverzity, 
chemikálií – stratégie udržateľnosti a prechodu na obehové a klimaticky neutrálne 
hospodárstvo najneskôr do roku 2050; je znepokojený tým, že počet zamestnancov 
generálneho riaditeľstva pre životné prostredie sa za ostatné roky výrazne znížil a jeho 
úroveň ľudských zdrojov predstavuje len 1,3 % všetkých zamestnancov Komisie; 
domnieva sa, že predpokladom úspešného vykonávania a presadzovania politík Únie je 
dostatočný počet kvalifikovaných zamestnancov;

14. víta program EU4Health, ktorý prispieva k riešeniu významných štrukturálnych potrieb 
zistených v kríze spôsobenej pandémiou COVID-19, pričom stanovuje kľúčové oblasti 
činnosti, ako je zlepšenie vnútroštátnych systémov zdravotníctva a prístupnosti a 
cenovej dostupnosti liekov a iných produktov dôležitých v čase krízy;

15. presadzuje SPP, ktorá podporuje miestnu agroekologickú výrobu v malých 
poľnohospodárskych podnikoch, ktorá rešpektuje potravinovú výrobu a koexistuje s 
prírodným prostredím bez používania škodlivých pesticídov a chemických hnojív; 
požaduje, aby rozpočet Únie obsahoval rozpočtové riadky a finančné prostriedky na 
podporu rozvoja politík zameraných na minimalizáciu vplyvu používania herbicídov, a 
to najmä na opeľovače, s cieľom konsolidovať a posilniť metódy ochrany a integrovanej 
poľnohospodárskej výroby;

16. zdôrazňuje, že je dôležité zabezpečiť, aby sa agentúram Únie, ktoré patria do pôsobnosti 
Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (ECHA, ECDC, 
EEA, EFSA a EMA), pridelili dostatočné finančné zdroje a primerané kapacity v oblasti 
ľudských zdrojov, čo im umožní plniť si mandát, vykonávať úlohy aoptimálne reagovať 
na dôsledky pandémie COVID-19; zdôrazňuje, že je potrebná riadna koordinácia medzi 
agentúrami, aby sa zvýšila účinnosť ich činnosti a umožnilo spravodlivé a efektívne 
použitie verejných prostriedkov;

17. vyzýva Komisiu, aby urýchlene realizovala pilotné projekty a prípravné akcie, a 
zdôrazňuje, že na to, aby tieto nástroje a ich výsledky splnili svoj cieľ, mali by sa 
začleniť do politických opatrení a programov Únie.
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