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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. pripomína, že rozpočet Únie na rok 2021 je prvým rozpočtom viacročného finančného 
rámca (VFR) na roky 2021 – 2027; zdôrazňuje, že sumy pridelené na rozpočet na rok 
2021 by mali zodpovedať očakávaniam občanov Únie v Európe po období pandémie 
COVID-19, podporiť silné oživenie hospodárstva a byť v súlade s Parížskou dohodou a 
cieľmi uvedenými v zelenej dohode, a najmä s cieľom dosiahnuť do roku 2050 
klimatickú neutrálnosť, a zároveň podporovať členské štáty, ktoré boli najviac 
postihnuté; vyzýva Komisiu, aby posúdila rozpočet Únie na rok 2021 z hľadiska 
ustanovení tohto odseku a v prípade ich nedodržania vykonala príslušné opravy;

2. víta ustanovenie Nástroja na podporu platobnej schopnosti, v ktorom sa uvádza, že 
príjemcovia finančnej podpory sa budú nabádať k tomu, aby zaviedli plán zelenej 
transformácie; zastáva názor, že toto ustanovenie by malo byť povinné;

3. domnieva sa, že Únia by mala tiež zostavovaním svojho rozpočtu preukázať vedúce 
postavenie v celosvetovom boji proti zmene klímy; zdôrazňuje, že by sa malo vyvinúť 
maximálne úsilie, aby sa zabezpečilo, že celkové ciele zohľadňovania problematiky 
zmeny klímy a biodiverzity sa dosiahnu čo najskôr; pripomína pozíciu Parlamentu, 
ktorá vyzýva na vyčlenenie 10 % rozpočtu Únie na výdavky v oblasti biodiverzity; 
poukazuje na to, že výdavky súvisiace s klímou a biodiverzitou sa musia sledovať na 
základe spoľahlivejšej, transparentnejšej a komplexnejšej metodiky; zastáva názor, že 
nariadenie o taxonómii poskytuje vhodný rámec na aktualizáciu tejto metodiky;

4. vyzýva Komisiu, aby od roku 2021 uplatňovala nástroje ekologického rozpočtovania; 
v tejto súvislosti poukazuje na význam účinného preskúmania rozpočtu z hľadiska 
klímy a biodiverzity;

5. zdôrazňuje, že na mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany by sa mali vyčleniť 
dostatočné finančné prostriedky na pomoc pri riešení závažného ohrozenia verejného 
zdravia, lesných požiarov, záplav, zemetrasení a iných prírodných katastrof a katastrof 
spôsobených ľudskou činnosťou, ktorých účinky sa zmenou klímy podľa očakávaní ešte 
viac prehĺbia;

6. zdôrazňuje, že rozpočet Únie na rok 2021 by mal obsahovať dostatočné zdroje na rozvoj 
kapacít na riešenie pandémií, aby sa zabezpečila ochrana občanov Únie, najmä na 
strategický materiál, ako sú vakcíny, lieky a zdravotnícke pomôcky; poukazuje na to, že 
posilnenie právomocí Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC), ako 
sa uvádza v novom VFR, by sa malo odzrkadliť v primeraných rozpočtových 
opatreniach od roku 2021;

7. zdôrazňuje, že je dôležité zabezpečiť, aby sa agentúram Únie, ktoré patria do pôsobnosti 
Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, pridelili 
dostatočné finančné zdroje a primerané kapacity v oblasti ľudských zdrojov, čo im 
umožní plniť ich mandát, vykonávať úlohy a optimálne reagovať na dôsledky pandémie 
COVID-19; zdôrazňuje skutočnosť, že je potrebná riadna koordinácia medzi 
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agentúrami, aby sa zvýšila účinnosť ich práce a umožnilo spravodlivé používanie 
verejných prostriedkov;

8. vyzýva Komisiu, aby urýchlene realizovala pilotné projekty a prípravné akcie.


