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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ  

V rámci současného finančního výhledu (2000–2006) činí celkový objem výdajů na životní 
prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin přibližně 0,7 procent všech výdajů EU. 
V návrhu nového finančního výhledu (2007–2013), který předložila Komise, je tento objem 
mírně zvýšen. Některých politických cílů lze kromě toho dosáhnout začleněním hledisek 
životního prostředí a zdraví do ostatních politik. K tomu by patřilo také používání finančních 
zdrojů těchto politik, zejména strukturálních fondů, programů výzkumu nebo fondů pro 
rozvoj venkova. Tyto zdroje jsou mnohem větší, než zdroje vyčleněné přímo na životní 
prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Je však třeba mít na paměti, že opatření v 
oblasti životního prostředí by musela na národní a regionální úrovni soupeřit o finanční 
prostředky s jinými aktivitami, například v oblasti politiky zaměstnanosti. Základní otázkou 
tedy zůstává: jsou zdroje navržené v novém finančním výhledu dostatečné pro splnění všech 
předpokládaných úkolů včetně budoucího rozšiřování?  
 
Současný stav 
 
Výdaje v oblasti životního prostředí jsou v současné době rozděleny mezi šest víceletých 
programů, Evropskou agenturu pro životní prostředí a mezi rozpočtové položky, do nichž 
spadá činnost Komise (zvyšování informovanosti, provádění a příprava nové legislativy). 
 
Z programu LIFE Environment jsou podporovány demonstrační a pilotní projekty, jejichž 
cílem je vývoj nových přístupů a metod ochrany životního prostředí. Program LIFE Nature 
je určen na podporu provádění politiky EU na ochranu přírody a z programu LIFE Third 
Countries je financováno budování kapacit a podpora udržitelného rozvoje ve třetích zemích.  
 
Ostatní programy v oblasti životního prostředí jsou podstatně menší. Rámec Společenství pro 
spolupráci na podporu udržitelného rozvoje měst poskytuje finanční a technickou podporu 
orgánům místní správy. Akční program Společenství na podporu nevládních organizací 
poskytuje finanční podporu nevládních organizacím, které přispívají k rozvoji a provádění 
politiky a legislativy Společenství v oblasti životního prostředí. Program Forest Focus 
zahrnuje monitoring a ochranu lesů, pokud jde znečištění ovzduší a požáry. Rámec spolupráce 
Společenství v oblasti znečištění moří je určen k podpoře stávajících nástrojů ochrany moří a 
pobřežních oblastí. Z akčního programu a mechanismu Společenství pro civilní ochranu je 
podporována a doplňována činnost členských států na ochranu osob, životního prostředí a 
majetku v případě přírodních a technických katastrof.  
 
V oblasti veřejného zdraví jsou od roku 2003 finanční prostředky shromážděny v jediném 
finančním nástroji.  Současný program veřejného zdraví bude pokračovat až do roku 2008, 
ale bude možná přepracován s ohledem na ustanovení nového finančního výhledu. Cílem 
tohoto programu je zlepšovat informovanost a znalosti o zdraví a schopnost rychle reagovat v 
případě ohrožení zdraví obyvatelstva.  
 
Nově zřízené Evropské středisko pro předcházení nemocem a boj s nimi (ECDC) rozvine plně 
svou činnost během dvou let. Jeho hlavním úkolem je zjišťovat nebezpečí ohrožení lidského 
zdraví nakažlivými chorobami, shromažďovat o nich informace a provádět hodnocení.  
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V současnosti neexistuje zvláštní program pro bezpečnost potravin. Důraz se klade spíše na 
legislativu a hodnocení rizik, které provádí Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA). 
 
Budoucnost – finanční výhled pro období 2007–2017 
 
Z hlediska Výboru pro životní prostředí obsahuje návrh nového finančního výhledu několik 
významných bodů. Finanční výhled mění strukturu okruhů, klade důraz na evropský přístup 
a hledá součinnost mezi oblastmi politiky. 
 
Životní prostředí spadá pod okruh 2 spolu se zemědělstvím a rybolovem. V zásadě je vhodné, 
aby byly politiky v oblasti zemědělství, rybolovu, životního prostředí a bezpečnosti potravin 
(veterinární a fytosanitární opatření) umístěny v jednom okruhu s názvem „Zachování 
přírodních zdrojů a hospodaření s nimi“. Ačkoli návrh Komise spočívá do značné míry v 
začlenění opatření v oblasti životního prostředí do ostatních politik, zachovává zvláštní 
nástroj pro opatření výhradně environmentální povahy. Program LIFE+ nahrazuje všechny 
současné programy (kromě civilní ochrany) a přispívá k přípravě, provádění, monitorování 
a hodnocení politiky a legislativy EU v oblasti životního prostředí po celé období. Z LIFE+ 
by se rovněž financovaly aktivity v rámci programu NATURA 2000, pokud by nebylo možné 
čerpat finanční prostředky z jiných zdrojů, například z fondů pro rozvoj venkova nebo ze 
strukturálních fondů.  
 
Program civilní ochrany by byl nadále financován odděleně v okruhu 3 („Občanství, 
svoboda, bezpečnost a spravedlnost“) v rámci speciálního nástroje pro solidaritu a rychlou 
reakci. Byl by součástí plánu celkové připravenosti s cílem předejít dopadům vážných 
katastrof nebo je omezit na minimum.  
 
V budoucnu by měly být všechny současné aktivity v oblasti životního prostředí mimo EU 
financovány z okruhu 4 – vnější opatření („EU jako globální partner“). 

Veřejné zdraví a bezpečnost potravin jsou spolu se spravedlností a vnitřními věcmi a  
s kulturou umístěny v okruhu 3. Bude zahájen nový program pro veřejné zdraví, jehož 
rozpočet bude oproti současnosti výrazně navýšen a který pokryje značnou nároky 
v souvislosti s rozšířením a jeho dopady a současně umožní rozšíření rozsahu programu. 
V oblasti bezpečnosti potravin se připravují nová opatření, například zavedení mechanismů 
pro bezpečnost potravin a krmiv, lepší systém kontrol dovozů ze třetích zemí a rozšíření 
stávajícího systému včasného varování na třetí země. Tato opatření by spadala do kategorie 2 
(FEOGA). 
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NÁVRHY 

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá dočasný výbor pro 
politické výzvy a rozpočtové prostředky rozšířené Unie v letech 2007–2013 jako příslušný 
výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

1. vítá návrh nového finančního výhledu, který předložila Komise, a rovněž cíl zvýšit 
efektivitu, účinnost, transparentnost a součinnost politik Společenství a plně tak využít 
potenciálu EU;  

 
2. zdůrazňuje, že životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin jsou nejen 

oblastmi, jež se přímo týkají občanů a jejich každodenního života, ale také faktory, které 
přispívají k dosažení cílů z Lisabonu a Göteborgu; zdůrazňuje proto, že ve financování 
politik v rámci okruhu 1 –„Udržitelný růst“ je třeba plně zohlednit environmentální 
hlediska a dopady, ačkoli politická oblast životního prostředí je vlastně umístěna 
v okruhu 2 – „Udržitelné hospodaření s přírodními zdroji a jejich ochrana“; 

 
3. vyjadřuje silnou podporu začlenění hledisek životního prostředí a zdraví do ostatních 

politick, ale zdůrazňuje, že se to nesmí stát záminkou pro snížení financování 
samostatných programů v oblasti životního prostředí a zdraví, které jsou nezbytné; 

 
4. podporuje vytvoření jednotného finančního nástroje pro životní prostředí (LIFE+), ale 

současně vyzývá k pečlivému zhodnocení budoucích finančních potřeb; upozorňuje na 
zesilování mezinárodních aktivit Evropské unie v oblasti životního prostředí; vyzývá 
proto Komisi, aby poskytla dostatek finančních prostředků na mezinárodní spolupráci a 
na podporu třetích zemí v oblasti životního prostředí v rámci nástrojů pro vnější opatření; 

 
5. je znepokojen plány financovat program Natura 2000 téměř výhradně ze strukturálních 

fondů a z fondu pro rozvoj venkova, což by ponechávalo konečné rozhodnutí 
o financování jednotlivých sítí na členských státech; obává se, že pokud nebude na tento 
návrh vyčleněn dostatek finančních prostředků, budou oblasti programu Natura 2000 
podfinancovány; požaduje buď samostatný finanční nástroj pro program Natura 2000 
nebo podstatné zvýšení zdrojů pro LIFE+ se začleněním fondu určeného na biodiverzitu 
v zájmu dosažení cílů programu Natura 2000; 

 
6. podporuje myšlenku vytvoření doplňujícího akčního programu na podporu a rozvoj 

environmentálních technologií s cílem zvýšit inovace ve smyslu lisabonské a göteborské 
strategie; 

 
7. vítá plán zvýšit financování akčního programu pro zdraví, aby byl lépe zaměřen na zájmy 

a přání občanů a poskytl prostor pro další rozšiřování o země, kde je zdravotní situace 
horší než v současných členských státech; 

 
8. považuje bezpečnost potravin za oblast prvořadého významu, kde účinná opatření a 

spolupráce na úrovní Společenství mohou být skutečným přínosem; požaduje, aby byla 
přiměřeně financována opatření na zvýšení bezpečnosti potravin a krmiv, například 
veterinární spolupráce v zájmu prevence chorob zvířat a boje proti nim, přiměřené 
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kontroly kvality a kvantity dovozů ze třetích zemí a export stávajícího systému včasného 
varování do třetích zemí; 

 
9. podporuje myšlenku sdružování zdrojů a odborných znalostí na úrovni EU, aby finanční 

prostředky byly využity efektivně, například v případě plánů na prevenci a připravenost, 
pokud jde různé krizové situace; navrhuje, aby tento nový nástroj solidarity a rychlé 
reakce zahrnoval také přírodní katastrofy, například záplavy, a prevenci a minimalizaci 
dopadů bioterorismu; 

 
10. zdůrazňuje, že zkouškou každého právního předpisu Společenství je jeho uplatňování; 

požaduje, aby byly poskytnuty přiměřené zdroje na opatření, která by zlepšila řádné 
uplatňování politik Společenství. 
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PŘÍLOHA 

Vztahy mezi současným finančním výhledem a novou strukturou navrhovanou pro 
finanční výhled 2007–2013* 

 

NOVÉ OKRUHY VÝDAJŮ Rozpočet na rok 2004 
struktura ABB 

okruhy 
současného 

FV** 
1. UDRŽITELNÝ RŮST (1) (3) 
 1.a. Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost   
VZDĚLÁVÁNÍ A ODBORNÁ PŘÍPRAVA (kromě kultury) 15 (Výchova a kultura) 3 
Výzkum (včetně výzkumu z ENTR, TREN a FISH) 08 (Výzkum) a 10 (Přímý 

výzkum) 
výzkum z 02 (Podniky), 06 
(Energie a doprava) a 11 
(Rybolov) 

3 

INFORMAČNÍ SPOLEČNOST (kromě eTEN) 09 (Informační společnost) 3 
PODNIKY (kromě výzkumu)  02 (Podniky) kromě výzkumu 3 
VNITŘNÍ TRH 12 (Vnitřní trh) 3 
HOSPODÁŘSKÁ SOUTĚŽ 03 (Hospodářská soutěž) 3 
HOSPODÁŘSKÉ A FINANČNÍ VĚCI (kromě rezerv na záruky za úvěry a 
makrofinanční pomoci) 

01 (Hospodářské a finanční 
věci) 

3 

DANĚ A CLA 14 (Daně a cla) 3 
STATISTIKA 29 (Statistika) 3 
ENERGIE A DOPRAVA (kromě výzkumu) 06 (Energie a doprava) kromě 

výzkumu) 
3 

INFORMAČNÍ SPOLEČNOST (kromě výzkumu) 09 (Informační společnost) 3 
ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ VĚCI (výdaj pod současným okruhem 3 
„vnitřní politiky“) 

04 (Zaměstnanost a sociální 
věci) 

3 

Jiné a) 20 (Obchod), 24 (Boj proti 
podvodům) a 25 (Koordinace 
politiky Komise a právní 
poradenství) 

3 

 1. b. Soudržnost pro růst a zaměstnanost   
REGIONÁLNÍ POLITIKA – FEDER, interreg 13 (Regionální politika) 2 
REGIONÁLNÍ POLITIKA – Fond soudržnosti  13 04 (Fond soudržnosti) 2 
ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ VĚCI 04 (Zaměstnanost a sociální 

věci) 
2 

ZEMĚDĚLSTVÍ (část LEADER) 05 04 (Rozvoj venkova) 2 
   
 2. ZACHOVÁNÍ PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ A HOSPODAŘENÍ S 
NIMI 

  

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (kromě vnějšího rozměru) 07 (Životní prostředí) 3 
ZEMĚDĚLSTVÍ – včetně opatření pod současným okruhem 3 a rozvojem 
venkova 

05 (Zemědělství)  

z toho (pouze provozní výdaje):                                           „tržní opatření“ 05 1a 
rozvoj venkova 05 1b 
rozvoj venkova + část LEADERu 05 2 
lesnictví a kontroly a inspekce 05 3 
ZDRAVÍ A OCHRANA SPOTŘEBITELE (zdraví zvířat, dobré životní 
podmínky zvířat a rostlinolékařský stav) 

17 04 (Bezpečnost potravin, 
zdraví zvířat, dobré životní 
podmínky zvířat a 
rostlinolékařský stav) 

1a 

RYBOLOV (kromě výzkumu)  11 (Rybolov) kromě výzkumu  
z toho (pouze provozní výdaje):                                           „tržní opatření“ 11 1a 
strukturální opatření 11 2 
řízení a kontroly a inspekce 11 3 
 mezinárodní rybolov 11 4 
NOVÉ OKRUHY VÝDAJŮ Rozpočet na rok 2004 okruhy 



 

PE 349.894v01-013 8/9 PA\546019CS.doc 

CS 

struktura ABB současného 
FV** 

 3. OBČANSTVÍ, SVOBODA, BEZPEČNOST A 
SPRAVEDLNOST 

 3 

KULTURA 15 (Výchova a kultura) 3 
ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ VĚCI – boj proti diskriminaci a za rovnost 
pohlaví 

04 04 (Podpora společnosti 
otevřené sociálnímu začlenění) 

3 

SPRAVEDLNOST A VNITŘNÍ VĚCI 18 (Prostor svobody, 
bezpečnosti a spravedlnosti) 

3 

ZDRAVÍ A OCHRANA SPOTŘEBITELE (kromě zdraví zvířat, dobrých
životních podmínek zvířat a rostlinolékařského stavu) 

17 (Zdraví a ochrana 
spotřebitele), (kromě 17 04 
(Zdraví zvířat, dobré životní 
podmínky zvířat a 
rostlinolékařský stav) 

3 

TISK A KOMUNIKACE 16 (Tisk a komunikace) 3 
ROZŠÍŘENÍ – Přechodový nástroj (budování institucí) 22 03 Přechodový nástroj pro 

budování institucí po vstupu 
3 

FOND SOLIDARITY (p.m.)   
4. EU JAKO GLOBÁLNÍ PARTNER   
VNĚJŠÍ VZTAHY  19 (Vnější vztahy)  
z toho (pouze provozní výdaje):                                           „vnější vztahy“ 19 4 
 „pomoc obětem porušování lidských práv“ 19 3 
ZEMĚDĚLSTVÍ (SAPARD) 05 4 
REGIONÁLNÍ POLITIKA (ISPA) 13 7 
OBCHOD 20 4 
ROZVOJ A SPOLUPRÁCE SE ZEMĚMI AKT 21 4 
ROZŠÍŘENÍ (kromě přechodového nástroje) 22 kromě 22 03 7 
HUMANITÁRNÍ POMOC 23 4 
EVROPSKÝ ROZVOJOVÝ FOND (mimo rozpočtu EU na rok 2004) [21]  
ECFIN – rezerva na záruky za úvěry 01 04 01 13 6 
ECFIN – makrofinanční pomoc 01 4 
REZERVA – Rezerva na mimořádnou pomoc 31 6 
Jiné b) 06, 07, 14 & 15 4 
5. SPRÁVA **   
SPRÁVNÍ VÝDAJE – ostatní orgány  5 
Důchody 30 5 
Evropské školy  26 01 50 5 
CELKEM (včetně náhrad) třicet jedna politických 

oblastí 
 

CELKEM KOMISE   
   
Náhrady  8 
 
* Nová struktura uvedená v této tabulce odpovídá struktuře navrhované Komisí v jejím sdělení ze dne 10. února 
2004, KOM(2004)101 konečné znění. 
** V současné struktuře finančního výhledu jsou správní výdaje Komise spolu s jinými institucemi zahrnuty do 
samostatného okruhu 5. Jak se navrhuje v dokumentu KOM(2004) 101 konečné znění, mají se správní výdaje 
Komise zařadit do oblasti odpovídající politiky. V této tabulce jsou správní výdaje Komise pod současným 
okruhem 5 (2 846 469 262 eur) rozděleny do oblastí politiky v souladu s nově navrhovaným přístupem. Správní 
výdaje týkající se správních „horizontálních“ služeb Komise (audit, správa, rozpočet, koordinace politiky) byly 
rozděleny jako „režijní výdaje“ proporcionálně k správním výdajům, které se přímo vztahují ke každé ze 
zbývajících oblastí politiky, na základě PNR 2004. Jedna výjimka se týká oblasti politiky DŮCHODY, která 
(spolu s výdaji na Evropské školy) zůstává pod znovu definovaným okruhem „Správa“. 
a) Obsahuje konkrétní činnosti vztahující se k boji proti podvodům, k obchodu, postupům při veřejných 
zakázkách a k programu Prince (informace o budoucnosti Evropy). 
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b) Obsahuje vnější rozměr vnitřních politik (vzdělávání, životní prostředí, daňová a celní unie, energetika a 
doprava, spravedlnost a vnitřní záležitosti). 
 
Zdroj:  Pracovní dokument č. 2 pana Böge ze dne 21. října 2004 (DT\545322EN, PE 349.838) 
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