
 

PA\546019SK.doc  PE 349.894v01-00 

SK SK 

EURÓPSKY PARLAMENT 
2004 2009 

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín 

PREDBEŽNÉ ZNENIE 
2004/2209(INI) 

 

12.11.2004 

NÁVRH STANOVISKA 
Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín 

pre Dočasný výbor pre politické výzvy a rozpočtové prostriedky 

k politickým výzvam a rozpočtovým prostriedkom rozšírenej Únie na obdobie 
2007-2013 
(2004/2209(INI)) 

Navrhovateľka: Jutta D. Haug 



 

PE 349.894v01-00 2/9 PA\546019SK.doc 

SK 

PA_NonLeg 



 

PA\546019SK.doc 3/9 PE 349.894v01-00 

 

 SK 

STRUČNÉ ODÔVODNENIE 

V rámci súčasného finančného výhľadu (2000-2006) predstavuje celkový objem výdavkov v 
oblasti životného prostredia, verejného zdravia a bezpečnosti potravín približne 0,7 percent 
celkových výdavkov EÚ. V návrhu Komisie je tento objem v novom finančnom výhľade 
(2007-2013) mierne zvýšený.  Mnohé politické ciele sa majú okrem toho dosiahnuť 
zohľadnením aspektov životného prostredia a zdravia v ostatných oblastiach. To by zahrnulo 
takisto využívanie finančných zdrojov týchto politických oblastí, najmä štrukturálnych 
fondov, výskumných programov alebo fondov pre rozvoj vidieka. Tieto zdroje sú oveľa 
väčšie než tie, ktoré sú priamo vyčlenené na životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín. Je však potrebné mať na pamäti, že opatrenia v oblasti životného prostredia by 
museli  o finančné prostriedky na národnej a regionálnej úrovni súperiť zároveň s inými 
aktivitami, ako sú napríklad opatrenia v oblasti politiky zamestnanosti. Zásadnou otázkou 
naďalej ostáva: Sú zdroje navrhované v novom finančnom výhľade dostačujúce na splnenie 
všetkých predpokladaných úloh vrátane budúceho rozširovania?    
 
Súčasný stav 
 
Výdavky v oblasti životného prostredia sú v súčasnosti rozdelené medzi šesť viacročných 
programov, Európsku agentúru pre životné prostredie a rozpočtové položky pre činnosti 
Komisie (zvyšovanie informovanosti, uplatňovanie a príprava novej legislatívy).  
 
Program LIFE Environment podporuje ukážkové a pilotné projekty, zamerané na rozvoj 
nových prístupov a metód v oblasti životného prostredia. Program LIFE Nature uplatňuje 
politiku Európskej únie na ochranu prírody a program LIFE Third Countries poskytuje 
finančné prostriedky na rozvoj kapacít a podporu trvalo udržateľného rozvoja v tretích 
krajinách.   
 
Ostatné programy v oblasti životného prostredia majú k dispozícií podstatne menej 
finančných prostriedkov. Rámec Spoločenstva pre spoluprácu v oblasti trvalo udržateľného 
rozvoja miest poskytuje finančnú a technickú podporu orgánom miestnej samosprávy. Akčný 
program Spoločenstva na podporu mimovládnych organizácií poskytuje finančnú podporu 
tým mimovládnym organizáciám, ktoré prispievajú k rozvoju a uplatňovaniu politiky a 
legislatívy Spoločenstva v oblasti životného prostredia.  Program Forest Focus financuje 
monitorovanie ochrany lesov vo vzťahu k znečisťovaniu ovzdušia a požiarom. Spolupráca 
Spoločenstva v oblasti znečisťovania morí podporuje existujúce nástroje na ochranu 
morských a pobrežných oblastí. Akčný program a mechanizmus Spoločenstva pre civilnú 
obranu podporujú a dopĺňajú činnosti členských štátov v oblasti ochrany osôb, životného 
prostredia a majetku v prípade prírodných a technických katastrôf.  
 
V oblasti verejného zdravia sa finančné prostriedky od roku 2003 sústreďujú  v jedinom 
finančnom nástroji. Súčasný akčný rámec v oblasti verejného zdravia bude pokračovať do 
roku 2008, ale je možné, že bude prepracovaný s ohľadom na nový finančný výhľad. Cieľom 
tohto programu je zlepšenie informovanosti a poznatkov v oblasti zdravia, ako aj schopnosti 
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rýchlo reagovať v prípade ohrozenia zdravia občanov.  
 
Novozriadené Európske centrum prevencie a kontroly chorôb (ECDC) začne svoju plnú 
činnosť v priebehu dvoch rokov. Jeho hlavná úloha spočíva v identifikácií rizík, ktoré pre 
ľudské zdravie predstavujú prenosné choroby, v zbere informácií a ich hodnotení.   
 
V súčasnosti neexistuje žiadny osobitný program v oblasti bezpečnosti potravín. Dôraz sa 
kladie na právne predpisy a hodnotenie rizík, ktoré uskutočňuje Európsky úrad pre 
bezpečnosť potravín (EFSA). 
 
Budúcnosť - finančný výhľad na obdobie 2007-2017 
 
Podľa Výboru pre životné prostredie návrh nového finančného výhľadu obsahuje viacero 
dôležitých bodov.  Reorganizuje štruktúru kapitol, kladie dôraz na európsky prístup a usiluje 
sa o súčinnosť medzi politickými oblasťami. 
 
Oblasť životného prostredia spadá spolu s poľnohospodárstvom  a rybným hospodárstvom 
pod kapitolu 2. Kombinácia v oblasti poľnohospodárstva, rybného hospodárstva, životného 
prostredia a bezpečnosti potravín (veterinárne opatrenia a opatrenia na ochranu rastlín) v 
rámci jednej kapitoly je v zásade vhodná „Ochrana prírodných zdrojov a hospodárenie s 
nimi“. Zatiaľ čo návrh Komisie spočíva najmä v začlenení opatrení v oblasti životného 
prostredia do ostatných oblastí politiky, zachováva osobitný nástroj na opatrenia výhradne 
ekologického charakteru. Program LIFE+ má nahradiť všetky súčasné programy (s výnimkou 
civilnej obrany) a prispieť k rozvoju, uskutočňovaniu, monitorovaniu a hodnoteniu  politiky a 
legislatívy EÚ v oblasti životného prostredia na celé obdobie. Tento program bude zároveň 
financovať aj činnosti v rámci programu NATURA 2000, pokiaľ sa naň nebudú môcť čerpať 
prostriedky z iných finančných zdrojov, ako napríklad z fondu pre rozvoj vidieka alebo 
štrukturálnych fondov.  
 
Program zameraný na civilnú obranu by sa aj naďalej financoval osobitne v kapitole 3 
(Občianstvo Únie, sloboda, bezpečnosť a spravodlivosť) v rámci osobitného nástroja na 
solidaritu a rýchlu reakciu. Bol by súčasťou plánu celkovej pripravenosti s cieľom predísť 
katastrofám a/alebo obmedziť ich následky na minimum.  
 
V budúcnosti by sa  súčasné aktivity v oblasti životného prostredia mimo EÚ mali financovať 
z kapitoly 4 - vonkajšie opatrenia (EÚ ako globálny partner).   
 
Verejné zdravie a bezpečnosť potravín sú umiestnené v kapitole 3 spolu so spravodlivosťou a 
vnútornými vecami a kultúrou. Vytvorí sa nový program pre oblasť verejného zdravia s 
podstatne navýšeným rozpočtom v porovnaní so súčasnosťou, aby tak mohol pokryť značný 
dopyt v súvislosti s rozšírením a jeho dôsledkami a zároveň umožní rozšírenie rozsahu 
programu.  
 
V oblasti bezpečnosti potravín sa pripravia nové opatrenia, ako napríklad zavedenie 
mechanizmu na bezpečnosť potravín a krmív, systém na zlepšenie kontroly dovozov z tretích 
krajín a rozšírenie súčasného systému včasného varovania na tretie krajiny. Tieto opatrenia 
spadajú pod kategóriu 2 (FEOGA). 
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NÁVRHY 
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva dočasný Výbor 
pre politické výzvy a rozpočtové prostriedky rozšírenej Únie na obdobie 2007-2013 ako 
gestorský výbor, aby do svojho návrhu uznesenia začlenil tieto návrhy: 

1. víta návrh Komisie na nový finančný výhľad , ako aj cieľ zvýšiť efektivitu, účinnosť, 
transparentnosť a súčinnosť opatrení Spoločenstva, čím by sa využil potenciál Európskej 
únie. 

 
2. zdôrazňuje, že oblasť životného prostredia, verejného zdravia a bezpečnosti potravín, sú 

nielen oblasťami, ktoré sa týkajú priamo občanov, ale sú zároveň faktormi, ktoré 
prispievajú k uskutočňovaniu cieľov z Lisabonu a Göteborgu; preto zdôrazňuje, že pri 
financovaní politík v rámci kapitoly 1 Trvalo udržateľný rast, treba v rozsiahlej miere 
zohľadniť hľadiská a dôsledky životného prostredia, aj keď konkrétna politická oblasť 
životného prostredia  Trvalo udržateľné hospodárenie s prírodnými zdrojmi a ich ochrana 
je umiestnená v kapitole 2; 

 
3. vyjadruje výraznú podporu začlenenia hľadísk životného prostredia a zdravia do 

ostatných politických oblastí, zdôrazňuje však, že by sa to nemalo využívať ako 
ospravedlnenie na znižovanie  finančných prostriedkov pre samostatné programy v 
oblasti životného prostredia; 

 
4. podporuje vytvorenie jednotného nástroja na financovanie životného prostredia (LIFE+), 

vyzýva však na dôkladné zhodnotenie budúcich finančných potrieb; upriamuje pozornosť 
na rastúce medzinárodné aktivity Európskej únie v oblasti životného prostredia; preto 
žiada Komisiu, aby poskytla dostatočné finančné prostriedky pre oblasť medzinárodnej 
spolupráce a podporu tretích krajín v oblasti životného prostredia v rámci nástrojov pre 
vonkajšie aktivity; 

 
5. vyjadruje znepokojenie nad plánmi financovať program Natura 2000 takmer výlučne 

prostredníctvom štrukturálnych fondov a fondu pre rozvoj vidieka, pretože by to 
znamenalo, že konečné rozhodovanie o financovaní jednotlivých sietí sa ponecháva na 
členských štátoch; obáva sa, aby sa na tento návrh nevyčlení dostatok finančných 
prostriedkov, bude program Natura 2000 podfinancovaný; požaduje buď samostatný 
finančný nástroj pre program Natura 2000 alebo podstatné navýšenie zdrojov pre 
program LIFE+ so začlenením osobitného fondu pre biodiverzitu tak, aby sa mohli 
dosiahnuť ciele programu Natura 2000; 

 
6. podporuje myšlienku vytvorenia dodatočného akčného programu na podporu a rozvoj 

environmentálnej technológie, s cieľom posilniť inováciu v rámci lisabonskej a 
göteborskej stratégie;  

 
7. víta plány, zvýšiť finančné prostriedky pre akčné programy  v oblasti zdravia, aby lepšie 
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zodpovedali záujmom  a prianiam občanov, a tak sa vytvoril priestor na budúce 
rozširovanie o krajiny, v ktorých je situácia v oblasti zdravia horšia než v súčasných 
členských štátoch; 

 
8. považuje oblasť bezpečnosti potravín za primárnu oblasť, v ktorej účinné opatrenia a 

spolupráca na úrovni Spoločenstva môžu priniesť skutočnú pridanú hodnotu; požaduje 
primerané finančné prostriedky pre opatrenia na zlepšenie bezpečnosti potravín a krmív, 
napríklad veterinárna spolupráca s cieľom prevencie chorôb zvierat a boja proti nim, 
primeraná kontrola kvality a kvantity dovozov z tretích krajín a rozšírenie existujúceho 
systému včasného varovania na tretie krajiny;  

 
9. podporuje myšlienku zhromažďovať zdroje a poznatky na úrovni EÚ, aby sa vytvorila 

skutočná pridaná hodnota, napríklad pri plánoch na prevenciu a pripravenosť v rôznych 
krízových situáciách; odporúča, aby tento nový nástroj solidarity a rýchlej reakcie zahŕňal 
takisto prírodné katastrofy, ako napríklad záplavy, a prevenciu a minimalizáciu následkov 
bioterorizmu; 

 
10. zdôrazňuje, že všetky právne predpisy Spoločenstva sa preveria pri ich uplatňovaní; 

požaduje, aby sa poskytli  primerané  prostriedky na opatrenia, ktoré posilnia riadne 
uplatňovanie politík Spoločenstva.  
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PRÍLOHA 

Vzťahy medzi súčasným finančným výhľadom a novou štruktúrou navrhovanou pre 
finančný výhľad 2007-2013 * 

 

NOVÉ VÝDAVKOVÉ KAPITOLY** Rozpočet na rok 2004 
štruktúra ABB 

Kapitoly 
súčasného 

FV** 
1. TRVALO UDRŽATEĽNÝ RAST (1) (3) 
 1.a. Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť   
VZDELÁVANIE A ODBORNÁ PRÍPRAVA (okrem kultúry) 15 (Vzdelávanie a kultúra) 3 
VÝSKUM (vrátane výskumu z ENTR, TREN a FISH) 08 (Výskum) a 10 (Priamy 

výskum) 
výskum z 02 (Podnikanie), 06 
(Energetika a doprava) a 11 
(Rybolov) 

3 

INFORMAČNÁ SPOLOČNOSŤ (okrem eTEN) 09 (Informačná spoločnosť) 3 
PODNIKANIE (okrem výskumu) 02 (Podnikanie) okrem 

výskumu 
3 

VNÚTORNÝ TRH 12 (Vnútorný trh) 3 
HOSPODÁRSKA SÚŤAŽ 03 (Hospodárska súťaž) 3 
HOSPODÁRSKE A FINANČNÉ VECI (okrem rezervy na záruky za úvery a 
makrofinančnú pomoc) 

01 (Hospodárske a finančné 
záležitosti) 

3 

DANE A COLNÁ ÚNIA 14 (Dane a colná únia) 3 
ŠTATISTICKÉ ÚDAJE 29 (Štatistické údaje) 3 
ENERGETIKA A DOPRAVA (okrem výskumu) 06 (Energetika a doprava) 

okrem výskumu 
3 

INFORMAČNÁ SPOLOČNOSŤ (okrem výskumu) 09 (Informačná spoločnosť) 3 
ZAMESTNANOSŤ A SOCIÁLNE VECI (výdavky v rámci súčasnej kapitoly 
3 „vnútorné politiky“) 

04 (Zamestnanosť a sociálne 
veci) 

3 

Iné (a) 20 (Obchod), 24 (Boj proti 
podvodom) a 25 (Koordinácia 
politiky Komisie a právne 
poradenstvo) 

3 

 1. b. Súdržnosť pre rast a zamestnanosť   
REGIONÁLNA POLITIKA - FEDER, Interreg 13 (Regionálna politika) 2 
REGIONÁLNA POLITIKA - Kohézny fond 13 04 (Kohézny fond) 2 
ZAMESTNANOSŤ A SOCIÁLNE VECI 04 (Zamestnanosť a sociálne 

veci) 
2 

POĽNOHOSPODÁRSTVO (časť programu LEADER) 05 04 (Rozvoj vidieka) 2 
   
 2. OCHRANA A ZAOBCHÁDZANIE S PRÍRODNÝMI 
ZDROJMI 

  

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE (okrem vonkajšieho rozmeru) 07 (Životné prostredie) 3 
POĽNOHOSPODÁRSTVO - vrátane opatrení v rámci kapitoly 3 a rozvoja 
vidieka 

05 (Poľnohospodárstvo)  

z ktorých (iba prevádzkové výdavky):                                           „trhové 
opatrenia“ 

05 1a 

„rozvoj vidieka“ 05 1b 
„rozvoj vidieka“ + časť programu LEADER 05 2 
„lesníctvo“ a „kontroly a inšpekcie“ 05 3 
ZDRAVIE A OCHRANA SPOTREBITEĽA (zdravie zvierat, dobré životné 
podmienky zvierat a zdravie rastlín) 

17 04 (Bezpečnosť potravín, 
zdravie zvierat, dobré životné 
podmienky zvierat a zdravie 
rastlín) 

1a 
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RYBOLOV (okrem výskumu) 11 (Rybolov) okrem výskumu  
z ktorých (iba prevádzkové výdavky):                                           „trhové 
opatrenia“ 

11 1a 

„štrukturálne intervencie“ 11 2 
„riadenie“ a „kontroly a inšpekcie“ 11 3 
 „medzinárodný rybolov“ 11 4 

NOVÉ VÝDAVKOVÉ KAPITOLY** Rozpočet na rok 2004 
štruktúra ABB 

Kapitoly 
súčasného 

FV** 
 3. OBČIANSTVO, SLOBODA, BEZPEČNOSŤ A 
SPRAVODLIVOSŤ 

 3 

KULTÚRA 15 (Vzdelávanie a kultúra) 3 
ZAMESTNANOSŤ A SOCIÁLNE VECI - boj proti diskriminácii a za 
rovnosť pohlaví 

04 04 (Podpora spoločnosti 
prístupnej sociálnemu 
začleneniu) 

3 

SPRAVODLIVOSŤ A VNÚTORNÉ VECI 18 (Priestor slobody, 
bezpečnosti a spravodlivosti) 

3 

ZDRAVIE A OCHRANA SPOTREBITEĽA (okrem zdravia zvierat, dobrých 
životných podmienok zvierat a zdravia rastlín) 

17 (Zdravie a bezpečnosť 
spotrebiteľa) (okrem 17 04 
(Bezpečnosť potravín, zdravie 
zvierat, dobré životné 
podmienky zvierat a zdravie 
rastlín)) 

3 

TLAČ A KOMUNIKÁCIA 16 (Tlač a komunikácia) 3 
ROZŠÍRENIE - prechodný nástroj (vytváranie inštitúcií) 22 03 Prechodný nástroj pre 

opatrenia súvisiace s 
vytváraním inštitúcií po vstupe 

3 

FOND SOLIDARITY (p.m.)   
4. EÚ AKO GLOBÁLNY PARTNER   
VONKAJŠIE VZŤAHY 19 (Vonkajšie vzťahy)  
z ktorých (iba prevádzkové výdavky):                                           „vonkajšie 
vzťahy“ 

19 4 

 „pomoc obetiam porušovania ľudských práv“ 19 3 
POĽNOHOSPODÁRSTVO (SAPARD) 05 4 
REGIONÁLNA POLITIKA (ISPA) 13 7 
OBCHOD 20 4 
ROZVOJ A SPOLUPRÁCA S KRAJINAMI AKT 21 4 
ROZŠÍRENIE (okrem prechodného nástroja) 22 okrem 22 03 7 
HUMANITÁRNA POMOC 23 4 
EURÓPSKY ROZVOJOVÝ FOND (mimo rozpočtu EˇU na rok 2004) [21]  
ECFIN - rezerva na záruky za úvery 01 04 01 13 6 
ECFIN - makrofinančná pomoc 01 4 
RESERVE - rezerva pre núdzovú pomoc 31 6 
Iné (b) 06, 07, 14 & 15 4 
5. SPRÁVA**   
ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY - iné orgány  5 
Dôchodky 30 5 
Európske školy 26 01 50 5 
SPOLU (vrátane náhrad) tridsaťjeden oblastí 

politiky 
 

SPOLU KOMISIA   
   
Náhrady  8 
 
* Nová štruktúra uvedená v tejto tabuľke zodpovedá štruktúre, ktorú navrhla Komisia vo svojom oznámení z 10. 
februára 2004, KOM(2004)101 konečné znenie. 
** V súčasnej štruktúre finančného výhľadu (FV) sú administratívne výdavky Komisie spolu s inými orgánmi 
zaradené do samostatnej kapitoly 5. Ako sa navrhuje v dokumente KOM(2004) 101 konečné znenie, majú sa 
administratívne výdavky Komisie zaradiť do oblasti príslušnej politiky. V tejto tabuľke sú administratívne 
výdavky Komisie v súčasnej kapitole 5 (2 846 469 262 eur) rozdelené na oblasti politiky v súlade s 
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navrhovaným novým prístupom. Administratívne výdavky týkajúce sa administratívnych „horizontálnych“ 
služieb Komisie (audit, správa, rozpočet, koordinácia politiky) boli rozdelené ako „režijné výdavky“ 
proporcionálne k administratívnym výdavkom, ktoré sa priamo vzťahujú zvyšné oblasti politiky na základe PNR 
2004. Jedna výnimka sa týka oblasti politiky DÔCHODKY, ktorá (spolu s výdavkami na Európske školy) 
zostáva pod opätovne definovanou kapitolou „Správa“. 
(a) Obsahuje konkrétne činnosti súvisiace s bojom proti podvodom, obchodom, postupmi verejného obstarávania 
a k programu Prince (informácie o budúcnosti Európy). 
(b) Obsahuje vonkajší rozmer vnútorných politík (vzdelávanie, životné prostredie, dane a colná únia, energetika 
a doprava, spravodlivosť a vnútorné veci). 
 
Zdroj:  Pracovný dokument č. 2 pána Bögeho zo dňa 21. októbra 2004  (DT\545322EN, PE 349.838) 
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