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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. zdôrazňuje, že rozpočet Únie na rok 2022 a jeho plnenie, ako aj viacročný finančný 
rámec (VFR) na roky 2021 – 2027 ako celok by mali naplniť očakávania ľudí, že 
zotavenie sa z pandémie COVID-19 a hospodárskej krízy bude rýchle, odolné, 
udržateľné, sociálne spravodlivé a rovnocenné, a že by mal urýchliť transformáciu na 
hospodárstvo, ktoré zabezpečí dobré životné podmienky v rámci možností planéty; 
zdôrazňuje, že rozpočet Únie na rok 2022 by mal prispieť k podpore silného oživenia 
hospodárstva, vytvárania pracovných miest a európskej konkurencieschopnosti;

2. pripomína, že tento rozpočet musí byť v súlade s najnovšími politikami prijatými Úniou 
v rámci Európskej zelenej dohody, a teda musí odrážať zmenu paradigmy; pripomína, 
že niektoré politiky, ako napríklad spoločná poľnohospodárska politika (SPP), by mali 
túto zmenu odzrkadľovať prostredníctvom svojho strategického plánovania;

3. zdôrazňuje, že tento rozpočet by mal prispieť k dosiahnutiu revidovaných cieľov EÚ v 
oblasti klímy a životného prostredia do roku 2030 vrátane cieľov stanovených v 
stratégiách „biodiverzita“ a „z farmy na stôl“, cieľov Únie v oblasti energetiky a 
obehového hospodárstva a cieľa dosiahnuť klimatickú neutralitu Únie najneskôr do 
roku 2050 v súlade s cieľom Parížskej dohody obmedziť nárast teploty na menej ako 1,5 
°C, a zároveň podporovať členské štáty, ktoré boli najviac postihnuté, a zabezpečiť 
ekologickú a spravodlivú transformáciu pre všetkých na základe sociálneho začlenenia 
a regionálnej súdržnosti Európskou zelenou dohodou; zdôrazňuje, že by sa mala 
poskytnúť primeraná podpora členským štátom, ktoré boli najviac postihnuté 
pandémiou COVID-19 a jej sociálno-ekonomickými dôsledkami;

4. požaduje, aby sa na ochranu a obnovu prírodných ekosystémov ako spôsob dosahovania 
vzájomných prínosov medzi biodiverzitou a zmierňovaním zmeny klímy a adaptáciou 
na ňu väčšmi využívali finančné prostriedky Únie a medzinárodného spoločenstva 
venované oblasti klímy;

5. zdôrazňuje, že je dôležité čo najskôr dosiahnuť ciele Únie v oblasti klímy a 
biodiverzity1, a to aj využitím nových finančných prostriedkov dostupných v rámci 
nástroja Next Generation EU (NGEU), najmä Mechanizmu na podporu obnovy a 
odolnosti2 a Fondu na spravodlivú transformáciu; pripomína pozíciu Parlamentu, ktorá 
vyzýva na vyčlenenie 10 % rozpočtu Únie na výdavky v oblasti biodiverzity; 
zdôrazňuje význam využívania týchto finančných prostriedkov aj na zabezpečenie 
spravodlivej transformácie založenej na solidarite a spravodlivosti; podčiarkuje, že je 
nevyhnutné, aby sa financovanie z VFR na roky 2021 – 2027 a NGEU poskytovalo len 
na činnosti, ktoré sú v súlade so zásadou „nespôsobiť žiadne významné škody“ a s 
cieľmi Parížskej dohody stanovenými v záveroch Európskej rady z 21. júla 2020;

6. pripomína, že Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín 

1 30 % výdavkov Únie, ktoré prispievajú k plneniu cieľov v oblasti klímy, a ročné úrovne výdavkov na 
biodiverzitu v roku 2024 aspoň 7,5 %, pričom v rokoch 2026 a 2027 by sa mali zvýšiť na 10 %.
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(ENVI) vo svojej pozícii z 5. septembra 2019 stanovil cieľ 40 % pre zohľadňovanie 
problematiky klímy vo VFR na roky 2021 – 2027; konštatuje, že celkové výdavky na 
biodiverzitu v programovom období 2014 – 2020 predstavovali 8 %; vyjadruje 
znepokojenie nad tým, že súčasný cieľ 7,5 % v oblasti biodiverzity predstavuje zníženie 
výdavkov v porovnaní s predchádzajúcim VFR; 

7. očakáva, že rozpočet Únie na rok 2022 bude slúžiť ako odrazový mostík na dosiahnutie 
cieľa VFR týkajúceho sa výdavkov na biodiverzitu na úrovni aspoň 10 % čo najskôr a 
že uľahčí uvoľnenie aspoň 20 miliárd EUR, ktoré sa majú ročne vynaložiť na prírodu2; 
vyjadruje poľutovanie nad tým, že ani návrh EÚ na rok 2022, ani predbežné odhady na 
roky 2023 – 2027 nespĺňajú tieto očakávania, a vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
zvýšili svoje úsilie o dodržiavanie medziinštitucionálnej dohody zo 16. decembra 2020 
a o dosiahnutie cieľov Európskej zelenej dohody a následných stratégií Únie;

8. vyzýva Komisiu, aby pred preskúmaním VFR na roky 2021 – 2027 v polovici trvania 
posúdila, či sú ciele výdavkov v oblasti klímy a biodiverzity dostatočné na splnenie 
cieľov 8. environmentálneho akčného programu, alebo či je potrebné ich zvýšiť;

9. opakuje svoju požiadavku na postupné zrušenie škodlivých subvencií a na súdržnosť 
medzi všetkými fondmi a programami Únie; trvá na tom, že projekty a programy, ktoré 
nie sú v súlade s cieľom obmedziť globálne otepľovanie na menej ako 1,5 °C alebo s 
cieľom zastaviť a zvrátiť stratu biodiverzity, by nemali byť oprávnené na podporu v 
rámci rozpočtu Únie;

10. pripomína, že výdavky Únie by mali byť v súlade so zásadou „nespôsobovať škodu“ 
stanovenou v Európskej zelenej dohode; konštatuje, že Komisia vydala technické 
usmernenia týkajúce sa uplatňovania zásady „nespôsobovať významnú škodu“ v rámci 
Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti; vyzýva Komisiu, aby vydala ďalšie 
technické usmernenia s cieľom zabezpečiť, aby výdavky Únie v rámci všetkých 
programov rešpektovali zásadu „nespôsobovať škodu“, a zabrániť tomu, aby projekty, 
ktoré boli považované za projekty, ktoré porušujú ustanovenie „nespôsobovať 
významnú škodu“ v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, boli 
podporované z iných programov Únie;

11. uznáva, že SPP zohráva kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní toho, či sa ciele týkajúce sa 
výdavkov v oblasti klímy a biodiverzity dosiahli alebo nie; opakuje svoju požiadavku, 
aby bola SPP plne v súlade so zvýšenými ambíciami Únie v oblasti klímy a 
biodiverzity; vyzýva Komisiu, aby posúdila súdržnosť aktualizovanej SPP so 
zvýšenými cieľmi Únie v oblasti klímy a biodiverzity a aby navrhla nápravné opatrenia 
na zabezpečenie úplného zosúladenia SPP s týmito cieľmi;

12. žiada, aby všetky investície do infraštruktúry boli odolné proti nepriaznivým vplyvom 
zmeny klímy a aby boli v súlade so zásadou prvoradosti energetickej efektívnosti, ako 
aj s cieľom obmedziť globálne otepľovanie na menej ako 1,5 °C; požaduje začlenenie 
emisií skleníkových plynov do povinnej analýzy nákladov a prínosov projektu počas 
celého životného cyklu projektu s použitím najpravdepodobnejšieho základného 
scenára, aby sa predišlo uviaznutým aktívam;

2 Prijaté texty, P9_TA(2021)0277.
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13. opakuje svoju výzvu, aby sa výdavky súvisiace s klímou a biodiverzitou sledovali 
pomocou spoľahlivých, transparentných, hodnoverných a komplexných metodík na 
dosiahnutie platných cieľov; trvá na tom, aby metodika výdavkov v oblasti klímy 
zohľadňovala účinky postupného ukončenia financovania NGEU a aby sa v nej 
rozlišovalo medzi zmierňovaním zmeny klímy a adaptáciou na ňu tam, kde je to možné; 
víta nový „mechanizmus na prispôsobenie sa zmene klímy“, ktorý sa môže použiť na 
úpravu výdavkov v prípade nedostatočného pokroku; očakáva, že Komisia pri 
vypracúvaní novej metodiky zohľadní obavy Dvora audítorov vyjadrené v osobitnej 
správe č. 16/20213; očakáva, že podávanie správ bude rozčlenené a že bude 
vypracovaný primeraný prehľad o jednotlivých výdavkoch a ich vplyvoch; so záujmom 
očakáva konzultácie a úzku spoluprácu Rady a Komisie a výročnú správu o cieľoch v 
oblasti klímy aj biodiverzity, ako sa stanovuje v medziinštitucionálnej dohode zo 16. 
decembra 2020; víta, že sa zohľadní existujúce prekrývanie cieľov v oblasti klímy 
a biodiverzity;

14. poukazuje na potrebu zabezpečiť v rozpočte Únie na rok 2022 dostatočné zdroje na 
dosiahnutie cieľov OSN v oblasti udržateľného rozvoja;

15. zdôrazňuje, že sledovanie výdavkov súvisiacich s klímou a biodiverzitou by sa malo 
opierať o vedecký prístup založený na životnom cykle s cieľom zabrániť riziku tzv. 
environmentálne klamlivých vyhlásení;

16. víta skutočnosť, že metodika sledovania výdavkov v oblasti klímy bude založená skôr 
na použití výsledkov než na zamýšľaných ukazovateľoch výsledkov a že sa bude 
uplatňovať na čo najnižšej úrovni podrobnosti;

17. vyzýva Komisiu, aby v rámci rozpočtu Únie predložila zlepšenú metódu sledovania 
výdavkov súvisiacich s biodiverzitou a úplné posúdenie potrieb financovania na 
vykonávanie stratégie EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2030, súčasnej úrovne 
financovania a zostávajúcej medzery vo financovaní;

18. víta nápravný mechanizmus stanovený v medziinštitúcionálnej dohode zo 16. decembra 
2020 v súvislosti s klimatickým cieľom; vyzýva Komisiu, aby predložila nápravný 
mechanizmus pre cieľ v oblasti biodiverzity, a to pre prípad, že výdavky klesnú pod 
stanovené ciele;

19. domnieva sa, že v rozpočte Únie na rok 2022 by sa mali zabezpečiť dostatočné zdroje 
na dosiahnutie cieľov stratégie EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2030 a iniciatívy EÚ 
zameranej na opeľovače, stratégie „z farmy na stôl“, stratégie udržateľnosti Chemikálie, 
akčného plánu pre obehové hospodárstvo, akčného plánu nulového znečistenia a novej 
tematickej stratégie na ochranu pôdy a stratégie lesného hospodárstva EÚ; vyzýva preto 
Komisiu, aby urýchlene zabezpečila primeranú úroveň ľudských zdrojov pre 
riaditeľstvá zapojené do zabezpečenia riadneho vykonávania týchto stratégií; vyjadruje 
znepokojenie nad tým, že počet zamestnancov Generálneho riaditeľstva Komisie pre 
životné prostredie sa v posledných rokoch výrazne znížil a že predstavuje len 1,73 % 
všetkých zamestnancov Komisie, čo ohrozuje úspešné vykonávanie a presadzovanie 

3 Osobitná správa č. 16/2021: Spoločná poľnohospodárska politika a klíma: Polovica výdavkov EÚ v oblasti 
klímy vyčlenených na poľnohospodárstvo, ale emisie z poľnohospodárskych podnikov neklesajú.
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politík Únie, a vyzýva na bezodkladné zvýšenie tohto počtu;

20. považuje za nevyhnutné, aby sa v rozpočte Únie na rok 2022 zabezpečili dostatočné 
zdroje na investície do zručností; pripomína, že program v oblasti zručností pre Európu 
slúži na posilnenie konkurencieschopnej udržateľnosti a odolnosti Únie; zdôrazňuje 
význam rozvoja zručností Európanov s cieľom využiť príležitosti zelenej transformácie;

21. víta zvýšenie rozpočtov na program EU4Health a mechanizmus Únie v oblasti civilnej 
ochrany (rescEU) s cieľom podporiť európsku zdravotnú úniu a posilniť schopnosť 
Únie reagovať na krízy a budovať odolnosť voči budúcim otrasom; opakuje, že by sa 
mali poskytnúť primerané finančné prostriedky na Inkubátor HERA, a to ešte pred 
zriadením nového Európskeho úradu pre pripravenosť a reakcie na núdzové zdravotné 
situácie, najmä s cieľom riešiť bezprostredné výzvy súvisiace s variantmi vírusu SARS-
CoV-2; požaduje zvýšenie finančných prostriedkov na genómovú sekvenciu a 
epidemiologický dohľad; opakuje, že je dôležité zvýšiť financovanie zamerané na 
dosiahnutie silnej a inkluzívnej európskej zdravotnej únie s cieľom prispieť k 
spravodlivému prístupu ku kvalitnej zdravotnej starostlivosti; zdôrazňuje, že je 
naliehavo potrebné posilniť kapacitu a odolnosť vnútroštátnych systémov zdravotnej 
starostlivosti, aby boli schopné reagovať na potreby pacientov v celej Únii; požaduje 
dodatočnú rozpočtovú podporu programu LIFE;

22. zdôrazňuje, že dostatočné financovanie balíka týkajúceho sa európskej zdravotnej únie 
by mali sprevádzať opatrenia na podporu otvorenej strategickej autonómie Únie, pokiaľ 
ide o farmaceutické výrobky, ako aj výskum a inovácie v tomto odvetví v prospech 
pacientov a spoločnosti ako celku;

23. pripomína, že len 4,3 % obyvateľstva žije bez akýchkoľvek predchádzajúcich 
zdravotných problémov; zdôrazňuje, že v rámci európskych politík v oblasti zdravia sa 
musia na riešenie tejto výzvy vyhradiť dostatočné finančné prostriedky, čo môže mať 
pozitívny vplyv na výsledky v oblasti zdravia ľudí s faktormi chronických chorôb, ako 
aj s komorbiditou;

24. požaduje primerané a cielené financovanie konkurencieschopného európskeho výskumu 
v oblasti liečby závažných neprenosných chorôb s cieľom uľahčiť inováciu, ako aj 
prispieť k budovaniu odolnosti systému zdravotnej starostlivosti a uprednostňovať 
zdravotne najohrozenejšie osoby v čase kríz v oblasti zdravia; domnieva sa, že rozpočet 
Únie na rok 2022 by mal zabezpečiť, aby sa vyčlenili dostatočné finančné prostriedky 
na primerané vykonávanie plánu na boj proti rakovine z rôznych zdrojov financovania, 
najmä z programu EU4Health, Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti a programu 
Horizont Európa; zdôrazňuje najmä význam vyčlenenia potrebných finančných 
prostriedkov na posilnenie výskumu, prevencie a terapeutických inovácií, ktoré sa 
týkajú rakoviny; v tejto súvislosti víta plánované partnerstvo pre personalizovanú 
medicínu, ktoré bolo oznámené v európskom pláne na boj proti rakovine a ktoré sa má 
financovať v rámci programu Horizont Európa;

25. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že financovanie biomedicínskeho výskumu a vývoja 
zo zdrojov Únie bude zahŕňať doložky, ktoré prispejú k dostupnosti a cenovej 
dostupnosti konečných výrobkov;

26. pripomína význam programu LIFE ako nástroja na financovanie zmierňovania zmeny 



AD\1237881SK.docx 7/10 PE693.812v02-00

SK

klímy a adaptácie na ňu; požaduje zachovanie úrovne rozpočtovej podpory programu 
LIFE;

27. pripomína, že je dôležité zabezpečiť dostatočné, predvídateľné a stabilné finančné a 
ľudské zdroje pre existujúce agentúry Únie v pôsobnosti Výboru Európskeho 
parlamentu pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (Európska 
chemická agentúra, najmä rozpočet a zamestnancov Európskeho centra pre prevenciu a 
kontrolu chorôb, Európskej environmentálnej agentúry, Európskeho úradu pre 
bezpečnosť potravín a Európskej agentúry pre lieky), ako aj pre plánovaný Európsky 
úrad pre pripravenosť a reakcie na núdzové zdravotné situácie, čo im umožní nielen 
plniť ich mandáty a vykonávať úlohy, ale aj optimálne reagovať na dôsledky pandémie 
COVID-19 a uľahčovať zelenú transformáciu; zdôrazňuje význam zlepšenia 
koordinácie medzi týmito agentúrami Únie s cieľom zlepšiť konzistentnosť ich práce 
nákladovo efektívnym spôsobom; vyjadruje poľutovanie nad tým, že finančné 
obmedzenia viedli niektoré agentúry Únie k obmedzeniu niektorých svojich činností 
napriek preukázaniu ich pridanej hodnoty;

28. okrem toho zdôrazňuje, že v rozpočte Únie na rok 2022 by sa mali zabezpečiť 
primerané zdroje na vykonávanie návrhov týkajúcich sa európskej zdravotnej únie v 
znení zmien zavedených počas legislatívneho procesu; vyzýva preto Komisiu, aby 
zrevidovala finančné výkazy týkajúce sa rozšírených mandátov Európskej agentúry pre 
lieky a Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb s cieľom zohľadniť 
dodatočné úlohy stanovené v revidovaných návrhoch;

29. zdôrazňuje, že pri vyčleňovaní zdrojov s cieľom zabezpečiť lepšiu pripravenosť na 
pandémie a ich lepšie riadenie by sa mali zohľadniť skúsenosti získané počas pandémie 
COVID-19;

30. zdôrazňuje, že by sa mali vyčleniť dostatočné zdroje najmä na zvýšenie investícií do 
výskumu a vývoja, čo je nevyhnutné na podporu európskych inovácií v oblasti vývoja 
liekov; zdôrazňuje, že investície v oblasti zdravia by mali prispievať k spravodlivému 
prístupu, dostupnosti a cenovej dostupnosti farmaceutických výrobkov;

31. zdôrazňuje, že je potrebné výrazne zvýšiť rozpočet Európskej environmentálnej 
agentúry s cieľom poskytnúť dostatočné finančné a personálne zdroje, a tak umožniť 
úplné vykonávanie Európskej zelenej dohody a súvisiacich politík, ako sú všetky 
monitorovacie a prognostické povinnosti vyplývajúce z 8. environmentálneho akčného 
programu alebo podávanie správ a monitorovanie vyplývajúce z ďalších právnych 
predpisov týkajúcich sa prírody alebo energetiky;

32. podporuje zavedenie vlastných zdrojov, ktoré prispejú k dosiahnutiu cieľov Únie v 
oblasti zdravia, životného prostredia a klímy, s vysokým podielom príjmov 
pochádzajúcich zo systému obchodovania s emisiami (ETS), a najmä z obmedzenia 
bezplatných kvót, z dane z nerecyklovaného odpadu z plastových obalov a mechanizmu 
kompenzácie uhlíka na hraniciach, ktorý by mal fungovať podobne ako systém ETS.

33. vyzýva Komisiu, aby zvážila vplyv svojej metodiky, pokiaľ ide o administratívne 
zaťaženie vnútroštátnych, regionálnych a miestnych orgánov, ako aj ďalších 
zainteresovaných strán a príjemcov; zdôrazňuje, že malé a stredné podniky (MSP) sú 
často medzi priekopníkmi, pokiaľ ide o inováciu; pripomína, že MSP môžu byť na 
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administratívnu záťaž obzvlášť citlivé;

34. víta program lepšej právnej regulácie, ktorý vypracovala Komisia a ktorého cieľom je 
zjednodušiť a lepšie zacieliť právne predpisy Únie a zaistiť ich ľahšie dodržiavanie; 
vyzýva Komisiu, aby uľahčila dosiahnutie Európskej zelenej dohody odstránením 
prekážok a byrokracie, ktoré môžu spomaliť jej vykonávanie, a zároveň zabezpečila, 
aby sa plnenie cieľov Európskej zelenej dohody dosiahlo s čo najmenšou záťažou pre 
občanov a podniky, napríklad uplatňovaním zásady rovnováhy záťaže a tým, že sa 
osobitná pozornosť bude venovať dôsledkom a nákladom uplatňovania právnych 
predpisov Únie, najmä pre MSP.
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