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Vážený pán Van Overtveldt, 

vzhľadom na šírenie ochorenia spôsobeného koronavírusom (COVID-19) a následnú úpravu 
harmonogramu činností Parlamentu na nasledujúce týždne z dôvodu vyššej moci nebude môcť 
výbor ENVI hlasovať o návrhu stanoviska k usmerneniam pre rozpočet na rok 2021 – oddiel 
III (2019/2213 (BUD)). Preto mi ako predsedovi výboru ENVI a ako stálemu spravodajcovi pre 
rozpočet dovoľte, aby som Vám zaslal príspevok výboru ENVI vo forme odsekov uznesenia, 
ktoré, dúfam, Váš výbor zohľadní: 

Núdzová situácia súvisiaca s pandémiou COVID-19

 zdôrazňuje, že rozpočet Únie na rok 2021 by mal obsahovať zdroje na rozvoj kapacít 
na riešenie pandémií, aby sa zabezpečila ochrana občanov Európskej únie; poukazuje 
na naliehavú potrebu poskytnúť primerané finančné prostriedky na podporu výskumu, 
ktorý môže prispieť k obmedzeniu šíreniu ochorenia spôsobeného vírusom COVID-19;

 víta vykonávací akt, ktorý Komisia prijala v rámci mechanizmu Únie v oblasti civilnej 
ochrany, ktorým sa mení a dopĺňa zoznam kapacít tvoriacich nástroj rescEU s cieľom 
zahrnúť doň aj vytvorenie zásob zdravotníckeho materiálu a liekov v súvislosti s 
pandémiou COVID-19; zdôrazňuje, že na mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany 
by sa mali vyčleniť dostatočné finančné prostriedky na pomoc pri lesných požiaroch, 
záplavách, zemetraseniach, ohrozeniach verejného zdravia a iných prírodných 
katastrofách a katastrofách spôsobených ľudskou činnosťou, ktorých účinky sa zmenou 
klímy podľa očakávaní ešte viac prehĺbia; pripomína, že po vzniku pandémie COVID-
19 sa mechanizmus využil na repatriáciu občanov EÚ, a to aj z Wu-chanu v Číne; 
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zdôrazňuje, že mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany musí byť dostatočne 
financovaný na to, aby mohol reagovať na pandémiu COVID-19 s cieľom zachraňovať 
životy, a to aj pridelením dodatočných finančných prostriedkov na reakciu a kapacity;

 zdôrazňuje, že Európskemu centru pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) sa musia 
prideliť adekvátne ľudské zdroje, aby mohlo optimálne reagovať na súčasnú pandémiu 
COVID-19; pripomína, že v období 2013 – 2018 sa počet zamestnancov ECDC na plný 
úväzok znížil o 20, a žiada, aby sa urýchlene obnovil pôvodný plán pracovných miest;

 zdôrazňuje, že prípadný budúci plán ozdravenia alebo finančný nástroj využívajúci 
prostriedky EÚ v kontexte hospodárskeho poklesu spôsobeného pandémiou COVID-19 
by sa mal zosúladiť s prioritami zelenej dohody;

Európska zelená dohoda, rozpočet na rok 2021 a VFR

 poukazuje na potrebu zabezpečiť v rozpočte na rok 2021 pridelenie dostatočných 
zdrojov, ktoré Únii umožnia urýchlene prijať konkrétne kroky na riešenie naliehavej 
situácie v oblasti klímy, biodiverzity a životného prostredia; trvá na tom, že budúci 
rozpočet by mal Únii pomôcť plniť záväzky vyplývajúce z európskej zelenej dohody a 
z Parížskej dohody a mal by byť riadne zosúladený s cieľmi obmedziť globálne 
otepľovanie na menej ako o 1,5 °C a zvrátiť pokles biodiverzity;

 zdôrazňuje, že rozpočet Únie na rok 2021 by mal pripraviť pôdu pre úplné a efektívne 
vykonávanie cieľa načrtnutého v oznámení Komisie o európskej zelenej dohode, pokiaľ 
ide o zosúladenie všetkých politík Únie s jej cieľmi; domnieva sa, že Únia by mala 
preukázať vedúce postavenie v celosvetovom boji proti zmene klímy aj svojim 
rozpočtom;

 vyzýva Komisiu, aby od roku 2021 uplatňovala nástroje ekologického rozpočtovania; 
zdôrazňuje v tejto súvislosti dôležitosť účinného posudzovania dosahu politík 
financovaných z rozpočtu na klímu, s cieľom zabezpečiť, aby rozpočet ako celok bol 
v súlade s Parížskou dohodou a spĺňal potreby z hľadiska biodoverzity; vyzýva 
Komisiu, aby poskytla horizontálne usmernenia k zvyšovaniu odolnosti voči zmene 
klímy a strate biodiverzity, ako podklad k všetkým dokumentom plánovania politiky 
pre nasledujúci VFR;

 zdôrazňuje, že rozpočet Únie na rok 2021 je prvým rozpočtom viacročného finančného 
rámca (VFR) na roky 2021 – 2027; zdôrazňuje, že by sa malo vyvinúť maximálne úsilie 
už od začiatku nového VFR, aby sa zabezpečilo, že celkový cieľ zohľadňovania 
problematiky zmeny klímy a biodiverzity sa dosiahne čo najskôr; pripomína pozíciu 
výboru ENVI z 5. septembra 2019 stanoviť 40 % cieľ pre uplatňovanie problematiky 
zmeny klímy v budúcom VFR;

 upozorňuje, že výdavky v oblasti klímy a biodiverzity by sa mali sledovať 
spoľahlivejšou, transparentnejšou a komplexnejšou metodikou, ktorá je potrebná najmä 
preto, aby sa zabránilo riziku nadhodnotenia pridelených finančných prostriedkov; 
pripomína, že podporuje jasný cieľ výdavkov na zohľadňovanie problematiky 
biodiverzity vo výške najmenej 10 % v budúcom VFR popri cieli výdavkov na 
zohľadňovanie problematiky zmeny klímy, čo by sa malo zohľadniť v rozpočte Únie na 
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rok 2021;

  vyzýva Európsku radu, aby schválila nové vlastné zdroje, ako je daň z recyklovaných 
plastov a využívanie príjmov zo systému obchodovania s emisiami v rozpočte EÚ v 
súlade s pozíciou Parlamentu1;

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

 zdôrazňuje, že pri plnení ambícií Únie v oblasti klímy a životného prostredia by sa na 
dosiahnutie spravodlivej transformácie mali vyčleniť dostatočné zdroje, upozorňuje, že 
zaťaženie by sa malo znášať podľa zásady znečisťovateľ platí a nemali by sa zaťažovať 
najzraniteľnejšie osoby a komunity; zdôrazňuje, že zdroje na dosiahnutie spravodlivej 
transformácie by sa mali prideliť dodatočne a nie na úkor iných programov EÚ;

 zdôrazňuje, že na vypracovanie a vykonávanie budúceho európskeho plánu boja proti 
rakovine by sa mali v rozpočte na rok 2021 vyčleniť primerané zdroje; zdôrazňuje, že 
by sa mali vyčleniť dostatočné zdroje aj na boj proti zriedkavým a neprenosným 
chorobám s osobitným zameraním na výskum a prevenciu, ako aj na boj proti 
antimikrobiálnej rezistencii;

 upozorňuje, že je dôležité zabezpečiť, aby sa v rozpočte na rok 2021 vyčlenili 
dostatočné finančné zdroje na zabezpečenie primeraného a predvídateľného 
financovania agentúr Únie, čo im umožní plniť si mandát a vykonávať úlohy;

Podobný list som zaslal pánovi Pierrovi Larrouturouovi, hlavnému spravodajcovi pre 
rozpočet na rok 2021.

S úctou

Pascal CANFIN

1 Uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. novembra 2018 o viacročnom finančnom rámci na roky 2021-2027 – 
pozícia Európskeho parlamentu so zreteľom na dohodu (COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 2018/0166R(APP))


