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NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Rozpočtový výbor 
jako příslušný výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

1. připomíná, že rozpočet Unie na rok 2021 je prvním rozpočtem víceletého finančního 
rámce (VFR) na období 2021–2027; zdůrazňuje, že finanční prostředky přidělené 
na rozpočet na rok 2021 by měly odpovídat očekáváním občanů Unie v Evropě v době 
po onemocnění COVID-19, měly být podpořit výrazné hospodářské oživení a být 
v souladu s Pařížskou dohodou a cíli Zelené dohody pro Evropu, zejména s cílem 
zajistit do roku 2050 klimatickou neutralitu, a zároveň by měly podpořit členské státy, 
které byly tímto onemocněním postiženy nejvíce; vyzývá Komisi, aby posoudila 
rozpočet Unie na rok 2021 s ohledem na ustanovení tohoto odstavce, a pokud nebudou 
splněna, aby jej příslušným způsobem upravila;

2. vítá ustanovení nástroje na podporu solventnosti, podle něhož se příjemcům finanční 
podpory doporučuje zavést plán ekologické transformace; domnívá se, že toto 
ustanovení by mělo být povinné;

3. má za to, že by Unie měla při sestavování rozpočtu také prokázat své celosvětové 
vedoucí postavení v oblasti ochrany klimatu; poukazuje na to, že by mělo být 
vynaloženo maximální úsilí na to, aby byl co nejdříve splněn celkový cíl, kterým je 
začlenění problematiky ochrany klimatu a biologické rozmanitosti do všech oblastí 
politiky; připomíná svůj postoj, v němž požaduje, aby bylo 10 % rozpočtu Unie 
vyčleněno na výdaje týkající se zachování biologické rozmanitosti; poukazuje na to, že 
výdaje na ochranu klimatu a zachování biologické rozmanitosti je nutné sledovat 
na základě propracovanější, transparentnější a komplexnější metodiky; domnívá se, že 
řádný rámec k aktualizaci této metodiky je obsažen v nařízení o taxonomii;

4. vyzývá Komisi, aby od roku 2021 začala uplatňovat ekologické rozpočtové nástroje; 
v této souvislosti zdůrazňuje, že je důležité účinně kontrolovat, zda rozpočet přihlíží 
k problematice ochrany klimatu a zachování biologické rozmanitosti;

5. zdůrazňuje, že je nutné vyčlenit dostatečné finanční prostředky na mechanismus civilní 
ochrany Unie, aby bylo možné pomoci při řešení naléhavých situací ohrožujících 
veřejné zdraví, hašení lesních požárů a při zvládání povodní, zemětřesení a dalších 
přírodních pohrom nebo katastrof zaviněných člověkem, jejichž negativní dopad bude 
zřejmě v důsledku změny klimatu ještě větší;

6. poukazuje na to, že unijní rozpočet na rok 2021 by měl obsahovat dostatečné zdroje 
k rozvoji schopnosti reagovat na pandemie, aby byla zajištěna ochrana občanů Unie, 
zejména v případě strategického materiálu, jako jsou očkovací látky, léčivé přípravky 
a zdravotnické prostředky; poukazuje na to, že v rámci příslušných rozpočtových 
opatření na rok 2021 by se mělo odrážet rozšíření pravomocí Evropského střediska 
pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) uvedené v novém VFR;

7. poukazuje na to, že je důležité zajistit, aby byly pro unijní agentury, které spadají 
do oblasti působnosti Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost 
potravin, vyčleněny dostatečné finanční prostředky, které by jim umožnily plnit mandát 
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a stanovené úkoly a optimálně reagovat na důsledky onemocnění COVID-19; 
zdůrazňuje, že k účinnější práci agentur a spravedlivému využívání veřejných 
prostředků je nutné zajistit řádnou koordinaci jejich činnosti;

8. vyzývá Komisi, aby urychleně realizovala pilotní projekty a přípravné akce.


