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POSTUP  

Jutta D. Haug byla jmenována navrhovatelkou na schůzi Výboru pro životní prostředí, veřejné 
zdraví a bezpečnost potravin dne 27. července 2004. 

Výbor projednal návrh stanoviska na schůzích ve dnech 2. a 27. září 2004. 

Na posledně jmenované schůzi přijal výbor následující návrhy … hlasy proti …, zdrželi se … 
/jednomyslně. 

Hlasování se zúčastnili tito poslanci: Karl-Heinz Florenz (předseda), Johannes Blokland, Satu 
Maijastiina Hassi a Georgs Andrejevs (místopředsedové), Jutta D. Haug (navrhovatelka) a ... . 
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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ 

Kontext 
 
Komise přijala předběžný návrh rozpočtu (PNR) na rok 2005 pro EU s 25 členskými státy dne 
28. dubna 2004. PNR je sestaven s ohledem na priority, které byly stanoveny v roční politické 
strategii (APS) a s nimiž Evropský parlament povětšinou vyslovil souhlas a převzal je.  
 
Celková navrhovaná výše prostředků pro EU-25 je u položek závazků 117,2 miliardy € 
(+5.2 % oproti roku 2004) a u položek plateb 109,5 miliardy € (+9.8 % oproti 2004). Platby 
představují 1,03 % HND Společenství, a ponechávají tak určitý prostor (4,7 mld.) pod 
stropem finančního výhledu. 
 
PNR přiděluje zdroje na politické priority EU, tj. na zajištění úspěšného rozšíření, zvýšení 
konkurenceschopnosti a soudržnosti, zvýšení bezpečnosti a rozvoj evropského občanství a 
převzetí nových zahraničněpolitických odpovědností, zejména v oblastech, s nimiž EU 
sousedí.  
 

Situace v jednotlivých kategoriích výdajů 
 
V níže uvedené tabulce je přehled situace v jednotlivých kategoriích výdajů. Částky pro 
jednotlivé kategorie (nomenklatura ABB, 2004: EU-25): 
 
          v mil. EUR 

 
Rozpočet na rok 
2004 

PNR 2005 
(Komise) (1) 

NR 2005 
(Rada) (2) 

Zemědělství 
46,781 50,675 

(+8,3 %) 
49,675 

Strukturální 
opatření 

41,035 42,378 
(+3,3 %) 

42,378 

Vnitřní politiky   8,705   8,958 
(+2,9 %) 

  8,903 

Vnější opatření   5,176   5,234 
(+1,1 %) 

  5,104 

Správní výdaje   6,121   6,360 
(+3,9 %) 

  6,308 

Rezervy a provize   0,442    0,446 
(+0,9 %) 

  0,446 

Předvstupní 
strategie 

  1.733   1,856 
(+7,1 %) 

  1,856 

Náhrady   1,410   1,305 
(-7,4 %) 

  1,305 

CELKEM 111,404 117,214 
(+5,2 %) 

115,977 

 
(1) Změna proti rozpočtu na rok 2004 
(2) Změny PNR 2005, které navrhl COREPER 
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Politika v oblasti životního prostředí a veřejné zdraví 
 
V návrhu rozpočtu pro životní prostředí na rok 2005 dochází ke snížení ve srovnání s rokem 
2004. Celková výše finančních prostředků na závazky je 250,537 mil. €, což je o 6,2 % méně 
než v předchozím roce. Důvodem snížení je zejména pokles výdajů na program LIFE, který 
bude prodloužen na léta 2005–2006. Podle dohody Parlamentu a Rady o tomto prodloužení 
bude v roce 2005 celková částka pro tři součásti programu (Příroda, Životní prostředí, Třetí 
země) 150 milionů € oproti 167,7 milionu € v roce 2004. Kromě toho skončí v roce 2004 
program Urban. Komise navrhuje zvýšení prostředků na podporu nevládních organizací v 
oblasti ochrany životního prostředí (o 0,8 mil. €), na civilní ochranu (o 1,0 mil. €) a na 
spolupráci v oblasti znečištění moří (o 2,0 mil. €).  
 
Pokud jde o provádění politiky v oblasti životního prostředí a o vypracovávání nových 
iniciativ v oblasti politiky, dochází k malému zvýšení souhrnné částky (23,5 mil. € ve 
srovnání s 22,2 mil. € v roce 2004). Návrh Komise znamená rovněž změnu tendence mezi 
oběma součástmi – prostředky na provádění politiky se zvyšují a prostředky na vypracovávání 
nových iniciativ se mírně snižují. 
 
Výdaje na veřejné zdraví jsou rozděleny mezi program veřejného zdraví (celkově 58,9 mil. 
€), Tabákový fond Společenství (14,4 mil. €) a nové Evropské středisko pro předcházení 
nemocem a boj s nimi (viz níže).  
 
Prostředky na program veřejného zdraví pokrývají provozní výdaje (51,3 mil. €) a správní 
výdaje (7,6 mil. €). Většina prostředků na správní výdaje (4,6 mil. €) bude převedena na 
novou výkonnou agenturu, jakmile bude zřízena.  
 
Tabákový fond společně spravují GŘ pro zdraví a ochranu spotřebitele a GŘ pro zemědělství. 
K jeho financování si Komise ponechává určitý procentní podíl z prémií vyplácených 
producentům tabáku na sklizeň roku n – 1 v souladu s nařízením 2182/2002.  Pro rok 2005 by 
mělo jít o částku v celkové výši 28,8 mil. €, a to na základě podílu ve výši 3 %, který si 
Komise ponechá.   
 
Agentury: EEA, EMEA, EFSA a ECDPC 
 
Navrhovaná dotace pro Evropskou agenturu pro životní prostředí (EEA) dosahuje celkové 
výše 26,9 mil. €, což je o 0,3 mil. € méně než v letošním roce. Z této částky je 14,0 mil. € 
určeno na správní výdaje a 12,9 mil. € na provozní výdaje. 
 
Komise navrhuje  mírné zvýšení správních výdajů Evropské agentury pro hodnocení léčivých 
přípravků (EMEA) oproti minulému roku, ale nedojde k žádnému zvýšení provozních výdajů. 
Celková výše dotace EU je tedy 25,4 mil. €. Kromě toho se zvyšuje dotace na bezplatné 
poskytování léčivých přípravků pro vzácná onemocnění o 0,2 mil. € na 3,7 mil. €. 
 
Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) zahájí přemísťování svých oddělení do 
stálého sídla v Parmě letos na podzim. Podle plánu by měl být tento přesun do roka hotov. 
Komise navrhuje pro úřad rozpočet ve výši 36,7 mil. €, z čehož je 13,9 mil. € na provozní 
výdaje a 22,8 mil. € na správní výdaje. Část správních prostředků je určena k financování 
přesunu z Bruselu do Parmy. Zvýšení oproti roku 2004 (o 27 %) má své odůvodnění v 
provozních potřebách vymezených v programu činnosti EFSA a díky němu se podaří 
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dokončit budování vlastních odborných služeb pro vědecké hodnocení. Část zvýšení souvisí s 
novými úkoly, které byly svěřeny EFSA navíc k těm, s nimiž se původně počítalo. Patří k nim 
mimo jiné vypracování nutričních profilů a přehodnocení všech povolených potravinářských 
přídatných látek.  
 
Nařízení, kterým se zřizuje Evropské středisko pro předcházení nemocem a boj s nimi 
(ECDPC), bylo přijato na jaře roku 2004. Právě probíhají přípravy praktického vytvoření 
střediska. Středisko zahájí činnost ve Stockholmu v roce 2005 a pro první rok je pro něj 
vyčleněna částka 4,8 mil. €.  
 
Chemické látky 
 
Odpovědnost za přípravné práce pro REACH byla svěřena DG ENTR. Pro tento účel byla 
vytvořena rozpočtová položka (02 04 04, p.m.).  Finanční prostředky pro přechodnou fázi jsou 
však v položce 02 04 01 („Provoz a rozvoj vnitřního trhu“). 
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NÁVRHY 

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a spotřebitelskou politiku vyzývá Rozpočtový 
výbor jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil následující návrhy: 

1 poukazuje na to, že zemědělská a strukturální politika má obrovský dopad na životní 
prostředí; zdůrazňuje, že po rozšíření je nutnost brát v praxi větší ohled na aspekty 
ochrany životního prostředí v politikách Společenství tím, že se budou provádět důkladná 
a metodicky propracovaná posouzení dopadů na životní prostředí ve všech oblastech 
politiky, naléhavější než dříve;   

2 je znepokojen nízkým počtem úředníků, kteří se na GŘ pro životní prostředí zabývají 
postupy při porušování právních předpisů, zejména proto, že případy tohoto porušování v 
souvislosti se životním prostředím představují téměř polovinu současných případů 
porušování právních předpisů v EU, a vyzývá Komisi, aby podstatnou měrou zvýšila 
počet úředníků věnujících se této oblasti, v souladu s prioritou, kterou má udržitelný 
rozvoj, a v souladu s jejím úkolem strážkyně smluv, z něhož vyplývá její odpovědnost za 
správné provádění nařízení a směrnic EU v oblasti životního prostředí; 

3 naléhá na Komisi, aby vyčlenila přiměřené lidské zdroje, které zajistí, aby byly programy 
a politiky v oblasti životního prostředí uskutečňovány jak ve starých, tak i v nových 
členských státech; podporuje strategický přístup ve smyslu většího důrazu na provádění 
stávající politiky než na předkládání nových iniciativ; 

4 se zabývá otázkou, zda jsou přípravná opatření ke zřízení agentury pro REACH svěřena 
do správných rukou na GŘ pro podniky; každopádně očekává dobrou spolupráci mezi 
GŘ pro podniky a GŘ pro životní prostředí; žádá Komisi, aby předkládala Výboru pro 
životní prostředí pravidelné průběžné zprávy o spolupráci mezi oběma GŘ a o 
přípravných pracech směřujících ke zřízení agentury; 

5 uvědomuje si a povětšinou akceptuje omezení rozpočtu na rok 2005 a vyslovuje svou 
podporu téměř všem částem předběžného návrhu rozpočtu sestaveného Komisí. 
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