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Európsky parlament
2019-2024

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
predseda

15.2.2022

pán Johan Van Overtveldt
predseda
Výbor pre rozpočet
BRUSEL

Vec: Stanovisko k usmerneniam pre rozpočet na rok 2023 – oddiel III 
(2021/2226(BUI))

Vážený pán predseda,

vážený pán Van Overtveldt, 

koordinátori Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (ENVI) 30. 
novembra 2021 rozhodli, že výbor ENVI poskytne stanovisko k usmerneniam pre rozpočet na 
rok 2023 – oddiel III (2021/2226 (BUI)) formou listu. Preto mi dovoľte, aby som ako predseda 
výboru ENVI aj ako stály spravodajca pre rozpočet predložil príspevok výboru ENVI formou 
odsekov, ktoré sa majú stať súčasťou uznesenia a ktoré výbor ENVI prijal na svojej schôdzi1 
10. februára 2022. Žiadam Vás, aby ich Váš výbor vzal do úvahy: 

1 Prítomní na záverečnom hlasovaní: Pascal Canfin (predseda), Bas Eickhout (podpredseda), César Luena 
(podpredseda), Dan-Ştefan Motreanu (podpredseda), Nikos Androulakis, Mathilde Androuët, Bartosz 
Arłukowicz, Margrete Auken, Simona Baldassarre, Marek Paweł Balt, Traian Băsescu, Aurélia Beigneux, 
Hildegard Bentele, Sergio Berlato, Alexander Bernhuber, Monika Beňová, Malin Björk, Simona Bonafè, Delara 
Burkhardt, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, Nathalie Colin-Oesterlé, Anna 
Deparnay-Grunenberg, Christian Doleschal, Marco Dreosto, Cyrus Engerer, Eleonora Evi, Agnès Evren, Pietro 
Fiocchi, Raffaele Fitto, Malte Gallée, Catherine Griset, Jytte Guteland, Teuvo Hakkarainen, Martin Hojsík, Jan 
Huitema, Yannick Jadot, Adam Jarubas, Karin Karlsbro, Billy Kelleher, Petros Kokkalis, Athanasios 
Konstantinou, Ewa Kopacz, Joanna Kopcińska, Esther de Lange, Peter Liese, Sylvia Limmer, Javi López, Fulvio 
Martusciello, Liudas Mažylis, Tilly Metz, Silvia Modig, Dolors Montserrat, Alessandra Moretti, Joëlle Mélin, 
Ville Niinistö, Ljudmila Novak, Grace O'Sullivan, Jutta Paulus, João Pimenta Lopes, Jessica Polfjärd, Stanislav 
Polčák, Nicola Procaccini, Luisa Regimenti, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Rob Rooken, 
Sándor Rónai, Silvia Sardone, Christine Schneider, Günther Sidl, Ivan Vilibor Sinčić, Maria Spyraki, Linea 
Søgaard-Lidell, Róża Thun und Hohenstein, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, Edina Tóth, Idoia 
Villanueva Ruiz, Petar Vitanov, Alexandr Vondra, Mick Wallace, Pernille Weiss, Michal Wiezik, Tiemo 
Wölken a Anna Zalewska. 
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 − zdôrazňuje, že druhý rok pandémie COVID-19 nám pripomenul, že Únia musí dodržať 
svoj záväzok dosiahnuť spravodlivú, odolnú, udržateľnú a sociálne spravodlivú obnovu 
pre všetkých prostredníctvom rozpočtu Únie na rok 2023, ktorým sa urýchli dvojaká 
transformácia, a takisto uzavrieť revidovaný rámec cieľov Únie v oblasti klímy, 
energetiky a životného prostredia do roku 2030 vrátane zastavenia a zvrátenia straty 
biodiverzity, riešenia energetickej chudoby a cieľa dosiahnuť najneskôr do roku 2050 
klimatickú neutralitu EÚ; 

− zdôrazňuje, že rozpočet Únie na rok 2023 by mal byť v súlade so záväzkami Únie 
vyplývajúcimi z Parížskej dohody a vzhľadom na výsledky konferencie OSN o zmene 
klímy v roku 2021 (COP26) a Glasgowského klimatického paktu, najmä v kontexte 
cieľa pokračovať v úsilí o obmedzenie zvýšenia teploty na 1,5 °C, čo v Glasgowe 
pripomenuli svetoví lídri, a v kontexte rokovaní o balíku Fit for 55, ktorý je potrebný 
na posilnenie ambícií Únie stanovených v európskom právnom predpise v oblasti klímy, 
čím sa zabezpečí sociálne začlenenie a regionálna súdržnosť s cieľom dosiahnuť 
spravodlivú transformáciu; vyzýva všetky strany UNFCCC, aby pred konferenciou 
COP 27 zvýšili ambície v oblasti klímy; zdôrazňuje, že rozpočet Únie na rok 2023 by 
mal byť takisto v súlade s cieľmi do roku 2030 a dlhodobou víziou do roku 2050, a to 
zabezpečiť kvalitný život v rámci možností našej planéty, ako sa stanovuje v 8. 
environmentálnom akčnom programe (EAP);

− zdôrazňuje, že je dôležité dosiahnuť ciele zohľadňovania problematiky zmeny klímy 
a biodiverzity2; zdôrazňuje, že by sa mali podporovať činnosti, ktoré sú v súlade so 
zásadou „nespôsobovať významnú škodu“; pripomína, že výbor ENVI 5. septembra 
2019 vyjadril pozíciu stanoviť cieľ 40 % na zohľadňovanie problematiky klímy vo 
viacročnom finančnom rámci (VFR) na roky 2021 – 2027;  podporuje cieľ, aby výdavky 
súvisiace s klímou predstavovali aspoň 30 % celkových výdavkov z rozpočtu Únie 
a z Nástroja Európskej únie na obnovu, trvá na tom, aby sa splnil aspoň tento cieľ, a 
žiada, aby sa od prvého roka VFR vynaložilo účinné úsilie na dosiahnutie tejto úrovne 
výdavkov; zdôrazňuje, že 8. EAP vyžaduje, aby sa stanovila lehota na ukončenie 
postupného rušenia dotácií na fosílne palivá v súlade s ambíciou obmedziť globálne 
otepľovanie na 1,5 °C; 

− Trvá na tom, že je potrebné transparentne sledovať výdavky súvisiace s klímou a 
biodiverzitou, a očakáva, že Komisia predloží spoľahlivé, transparentné a komplexné 
metodiky na ich dosiahnutie; berie na vedomie nový „mechanizmus na prispôsobenie 
sa zmene klímy“, ktorý sa môže použiť na úpravu výdavkov v prípade nedostatočného 
pokroku; víta oznámenie o výkonnostnom rámci pre rozpočet EÚ v rámci VFR na roky 
2021 – 2027, v ktorom sa vymedzujú ukazovatele EÚ v oblasti klímy; so záujmom 
očakáva každoročné konzultácie o cieli v oblasti klímy, ako sa uvádza v MID3;

− zdôrazňuje, že je potrebné pokračovať v práci na tom, aby výdavky VFR súvisiace s 

2 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 %.
3 MID = Medziinštitucionálna dohoda zo 16. decembra 2020 medzi Európskym parlamentom, 
Radou Európskej únie a Európskou komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v 
rozpočtových záležitostiach a správnom finančnom riadení, ako aj o nových vlastných 
zdrojoch vrátane plánu na zavedenie nových vlastných zdrojov (https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020Q1222(01)&from=SK)
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biodiverzitou dosiahli úroveň 7,5 % v roku 2024 a 10 % od roku 2026, a žiada, aby sa 
cieľ 10 % v oblasti biodiverzity dosiahol čo najskôr od roku 2021, ako sa už požadovalo 
v správe Parlamentu z júna 2021 s názvom Stratégia EÚ v oblasti biodiverzity do roku 
2030: Prinavrátenie prírody do našich životov a ako už požadoval aj výbor ENVI vo 
februári 2021.

− pripomína potrebu vyčleniť v rozpočte Únie na rok 2023 dostatočné zdroje vrátane 
zamestnancov na vykonávanie stratégie v oblasti biodiverzity do roku 2030, stratégie 
„z farmy na stôl“, akčného plánu pre obehové hospodárstvo, Chemikálie – stratégie 
udržateľnosti a akčného plánu nulového znečistenia; vyzýva, aby sa v tomto riadku 
zvýšila rozpočtová podpora pre nový program LIFE a Fond na spravodlivú 
transformáciu a pre všetky ostatné programy, ktoré podporujú a chránia ochranu 
prírody; nabáda Komisiu, aby pri vypracúvaní a vykonávaní budúcej metodiky v oblasti 
výdavkov súvisiacich s klímou a biodiverzitou, ako aj ekoschém zohľadnila osobitnú 
správu Európskeho dvora audítorov č. 16/20214;

- vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že členské štáty riadne navrhnú a vyčlenia primerané 
zdroje na ekoschémy v strategických plánoch SPP s cieľom zabezpečiť dosiahnutie 
ekologických ambícií v rámci Európskej zelenej dohody a pri vykonávaní ekologickej 
architektúry SPP; 

− aby bola Únia schopná reagovať na núdzové situácie, ako boli nedávne povodne, 
požiare, pandémia a iné nepredvídané udalosti, malo by sa zabezpečiť primerané 
financovanie mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany;

− pandémia COVID-19 poukázala, aké dôležité sú verejné zdravie a cenovo dostupné a 
prístupné služby starostlivosti. Okrem toho upozornila, že je dôležité zvýšiť v rozpočte 
Únie na rok 2023 úroveň podpory európskej zdravotnej únie popri programe 
EU4Health; zdôrazňuje, že je dôležité posilniť udržateľnosť a odolnosť systémov 
zdravotnej starostlivosti a zároveň znížiť rozdiely v rovnakom a spravodlivom prístupe 
k zdravotnej starostlivosti; vyjadruje poľutovanie nad tým, že 2,8 miliardy z programu 
EU4Health je už vyčlenených pre HERA, v dôsledku čoho sa zmenšil podiel iných 
dôležitých opatrení a iniciatív; zdôrazňuje, že výdavky na zdravotníctvo by sa mali 
riadiť prístupom „jedno zdravie“ a „zdravie vo všetkých politikách“; zdôrazňuje, že by 
sa mali vyčleniť dostatočné zdroje na zvýšenie investícií do výskumu a vývoja v oblasti 
zdravia, okrem iného na zlepšenie pripravenosti na pandémie a ich riadenia, a že nové 
alebo vznikajúce iniciatívy v oblasti zdravia vrátane Európskeho úradu pre pripravenosť 
a reakcie na núdzové zdravotné situácie (HERA) by sa mali financovať z dodatočných 
prostriedkov, a nie z existujúcich programov; vyzýva na zabezpečenie transparentnosti 
predbežných dohôd o nákupe vakcín a súvisiacich výdavkov;

− víta dohodu dosiahnutú medzi spoluzákonodarcami o zlepšení mandátu Európskeho 
centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC), ktorý centru umožní monitorovať 
kapacity systémov zdravotnej starostlivosti a organizovať návštevy s cieľom poskytnúť 
dodatočnú podporu na vnútroštátne činnosti plánovania pripravenosti a reakcie; 
pripomína ponaučenie z pandémie COVID-19, a to potrebu zvýšiť počet zamestnancov 
a zdroje centra s cieľom zabezpečiť lepšiu pripravenosť a riadenie pandémie; 

- okrem toho víta dohodu, ktorú dosiahli Parlament a Rada, o rozšírení mandátu 

4 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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Európskej agentúry pre lieky (EMA) s cieľom lepšie reagovať na krízu v oblasti 
verejného zdravia a predchádzať nedostatku liekov a zdravotníckych pomôcok; v tomto 
zmysle vyzýva na zvýšenie zdrojov na vykonávanie nových úloh agentúry, najmä na 
úrovni zamestnancov;

- pripomína, že ostatné agentúry Únie patriace do pôsobnosti Výboru pre životné 
prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (ECHA, EEA a EFSA) musia na 
plnenie svojich kľúčových mandátov dostať primeranú finančnú podporu a že je 
zároveň potrebné zabezpečiť nákladovo efektívnu koordináciu práce rôznych agentúr; 
zdôrazňuje, že úspešné riadenie pandémie COVID-19 a dosiahnutie cieľov Európskej 
zelenej dohody nemožno dosiahnuť bez toho, aby tieto agentúry mali riadne personálne 
obsadenie;

 - požaduje, aby rozpočet na rok 2023 podporoval Komisiu, členské štáty a globálnych 
partnerov, aby všetkým ľuďom na celom svete zabezpečili rýchly, rovnaký a cenovo 
dostupný prístup k očkovacím látkam a liekom proti ochoreniu COVID-19, hneď ako 
budú k dispozícii; zdôrazňuje, že jedným z najlepších spôsobov, ako bojovať proti 
novým variantom ochorenia COVID-19, je rozšíriť očkovanie na celom svete a posilniť 
verejné systémy zdravotnej starostlivosti;  zdôrazňuje význam dlhodobej, súdržnej a 
koordinovanej stratégie pre vznikajúce varianty COVID-19 vzbudzujúce obavy; 
opakuje, že je potrebné zabezpečiť v rámci EÚ rovnaký prístup k cenovo dostupným 
liekom, a podporuje kolektívne rokovania o cenách liekov s farmaceutickým 
priemyslom; 

- zdôrazňuje význam systému vlastných zdrojov, ktorý by mohol prispieť k cieľom Únie 
v oblasti zdravia, životného prostredia a klímy.

Podobný list som zaslal hlavnému spravodajcovi pre rozpočet na rok 2023 Ştefănuțăovi.

S úctou

Pascal CANFIN


