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Vážený pane předsedo,

kvůli šíření koronavirového onemocnění (COVID-19) a úpravám harmonogramu činností 
Parlamentu pro příští týdny, které byly vynuceny kvůli zásahu vyšší moci, nebude výbor ENVI 
schopen hlasovat o svém návrhu stanoviska k obecným pokynům pro přípravu rozpočtu na rok 
2021 – oddíl III (2019/2213(BUD)). Jako předseda výboru ENVI a současně jako stálý 
zpravodaj pro rozpočet bych Vás rád obeznámil se stanoviskem výboru ENVI, které má formu 
bodů usnesení. Doufám, že váš výbor náš příspěvek zohlední: 

Stav nouze v souvislosti s COVID-19

 zdůrazňuje, že rozpočet Unie na rok 2021 by měl obsahovat zdroje na budování kapacit 
k řešení pandemií, aby se zajistila ochrana občanů Evropské unie; poukazuje na to, že 
je naléhavě nutné poskytnout náležité financování na podporu výzkumu, který může 
pomoci zpomalit šíření koronavirového onemocnění COVID-19;

 vítá prováděcí akt, který Komise zavedla v rámci mechanismu civilní ochrany Unie 
a kterým se rozšiřuje seznam kapacit, jež tvoří nástroj rescEU, o vytváření zásob 
zdravotnického vybavení a léčbu v kontextu šíření COVID-19; zdůrazňuje, že 
mechanismu civilní ochrany Unie je třeba přidělit dostatečné prostředky na pomoc při 
hašení lesních požárů a zvládání povodní, zemětřesení, naléhavých situací ohrožujících 
veřejné zdraví a dalších přírodních pohrom nebo katastrof zaviněných lidským 
faktorem, jejichž dopady zřejmě budou dále zesíleny v důsledku změny klimatu; 
připomíná, že uvedený mechanismus byl po vypuknutí koronavirového onemocnění 
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COVID-19 použit k repatriaci občanů EU, včetně z čínského Wu-chanu; zdůrazňuje, že 
mechanismu civilní ochrany Unie je třeba v zájmu záchrany životů přidělit dostatečné 
finanční prostředky na řešení šířícího se onemocnění COVID-19, mimo jiné i dodatečné 
financování na reakci podle vývoje situace a na kapacity;

 zdůrazňuje, že Evropskému centru pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) musí být 
přiděleny dostatečné lidské zdroje, aby mohlo optimálně reagovat na současné šíření 
onemocnění COVID-19; připomíná, že v letech 2013 až 2018 byl stav zaměstnanců 
ECDC na plný úvazek snížen o 20 osob, a žádá, aby byl bezpodmínečně obnoven 
původní plán pracovních míst; 

 zdůrazňuje, že jakýkoli budoucí plán obnovy nebo finanční nástroj financovaný 
z prostředků EU, které budou zavedeny v kontextu hospodářského útlumu způsobeného 
COVID-19, musí být v souladu s prioritami Zelené dohody;

Zelená dohoda pro Evropu, rozpočet na rok 2021 a VFR

 poukazuje na to, že v rozpočtu na rok 2021 je třeba zajistit dostatečné zdroje na to, aby 
Unie mohla rychle přijímat konkrétní opatření k řešení naléhavé situace, pokud jde 
o klima, biologickou rozmanitost a životní prostředí; trvá na tom, že příští rozpočet by 
měl Unii pomoci plnit její závazky přijaté v Zelené dohodě pro Evropu a povinnosti 
vyplývající z Pařížské dohody a plně zohledňovat cíle omezení globálního oteplování 
pod hranici 1,5 °C a zvrácení trendu snižování biologické rozmanitosti;

 zdůrazňuje, že rozpočet Unie na rok 2021 by měl vytvořit podmínky pro plné a účinné 
plnění ambic, které Komise uvedla ve svém sdělení o Zelené dohodě pro Evropu, 
a usilovat o sladění všech politik Unie s jejími cíli; domnívá se, že by Unie měla dokázat 
své celosvětové vedoucí postavení v oblasti klimatu také při sestavování svého 
rozpočtu;

 vyzývá Komisi, aby od roku 2021 začala uplatňovat ekologické rozpočtové nástroje; 
v této souvislosti zdůrazňuje, že je důležité účinně prověřovat dopad politik 
financovaných z rozpočtu na klima, aby byl souhrnný rozpočet v souladu s Pařížskou 
dohodou a s cílem ochrany biologické rozmanitosti; vyzývá Komisi, aby poskytla 
horizontální pokyny pro posuzování politik z hlediska klimatu a biologické 
rozmanitosti, o které by se mohly opírat všechny dokumenty pro plánování politik 
v příštím VFR;

 upozorňuje na to, že rozpočet Unie na rok 2021 je prvním rozpočtem víceletého 
finančního rámce (VFR) na období 2021–2027; zdůrazňuje, že hned zpočátku nového 
VFR by mělo být vynaloženo maximální úsilí na to, aby byl co nejdříve splněn celkový 
cíl začlenění problematiky klimatu do všech politik; znovu potvrzuje stanovisko výboru 
ENVI ze dne 5. září 2019, že by měl být v příštím VFR stanoven cíl vyčlenit 40 % 
prostředků na zohledňování problematiky klimatu ve všech politikách;

 zdůrazňuje, že výdaje související s klimatem a biologickou rozmanitostí musí být 
sledovány pomocí důkladnější, transparentnější a komplexnější metodiky, která je 
zapotřebí k tomu, aby se zabránilo riziku nadhodnocování přidělených prostředků; 
znovu potvrzuje, že podporuje jasný cíl vyčlenit na otázky biologické rozmanitosti 
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nejméně 10 % prostředků příštího VFR, a to vedle plánovaných výdajů na otázky 
klimatu, což by se mělo promítnout do rozpočtu Unie na rok 2021;

  vyzývá Evropskou radu, aby v souladu s postojem Parlamentu1 schválila nové vlastní 
zdroje rozpočtu EU, např. daň podle objemu recyklovaných plastů a příjmy ze systému 
ETS;

 poukazuje na to, že v rozpočtu na rok 2021 je třeba zajistit dostatečné zdroje na plnění 
cílů udržitelného rozvoje vytyčených OSN;

 zdůrazňuje, že v kontextu plnění cílů Unie v oblasti klimatu a životního prostředí by 
měly být přiděleny dostatečné zdroje na dosažení spravedlivého přechodu; zdůrazňuje, 
že zátěž by měla být rozložena podle zásady „znečišťovatel platí“, a nikoli uvalena na 
nejvíce zranitelné osoby a komunity; zdůrazňuje, že zdroje na dosažení spravedlivého 
přechodu by měly být dodatečné a neměly by být poskytovány na úkor dalších 
programů EU;

 zdůrazňuje, že v rozpočtu na rok 2021 by měly být přiděleny dostatečné zdroje na 
vypracování a provádění budoucího evropského plánu boje proti rakovině; zdůrazňuje, 
že dostatečné financování je třeba přidělit také na vzácné a nepřenosné choroby, 
přičemž zvláštní důraz by se měl klást na výzkum a prevenci, a na boj proti 
antimikrobiální rezistenci;

 poukazuje na to, že v rozpočtu na rok 2021 je důležité zajistit dostatečné finanční zdroje 
na adekvátní a předvídatelné financování agentur Unie, aby mohly plnit svůj mandát 
a svěřené úkoly.

Dopis s podobným obsahem jsem zaslal také hlavnímu zpravodaji pro rozpočet na rok 2021 
Pierru Larrouturouovi.

S pozdravem

Pascal CANFIN

1 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. listopadu 2018 o víceletém finančním rámci na období 2021–2027 
– postoj Evropského parlamentu ohledně uzavření dohody (COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 
2018/0166R(APP))


