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NÁVRHY

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

1. zdůrazňuje roli politiky EU v oblasti životního prostředí, zdraví a bezpečnosti potravin při 
plnění globálního cíle udržitelného rozvoje v rámci obnovené Lisabonské strategie pro 
růst a zaměstnanost; zdůrazňuje, že je důležité udržet a dále zajišťovat vysokou úroveň 
ochrany v těchto oblastech politiky s ohledem na současné a budoucí politické výzvy; 
požaduje, aby byly na další rozvoj, uplatňování a prosazování politiky EU v oblasti 
životního prostředí, zdraví a bezpečnosti potravin poskytnuty dostatečné zdroje, a to 
zejména v oblastech souvisejících se změnou klimatu;

2. zdůrazňuje roli Evropské unie jako světového partnera a její vedoucí úlohu v mnoha 
mezinárodních dohodách o životním prostředí, jako jsou globální úmluvy o změně 
klimatu, biologické rozmanitosti, chemických látkách a odpadu; požaduje více zdrojů pro 
mezinárodní činnosti v oblasti životního prostředí, aby si EU udržela vedoucí pozici 
v mezinárodní politice životního prostředí a při stanovování programu mezinárodní 
spolupráce;

3. zdůrazňuje, že úkoly související s udržitelnou energií a bojem proti změně klimatu se 
musí promítnout do priorit rozpočtu EU; poznamenává, že tyto priority budou vyžadovat 
další prostředky z rozpočtu, zejména pro balíček návrhů v oblasti změny klimatu 
předložený Komisí a týkající se sdílení úsilí, obchodování s emisemi, zachycování 
a uchovávání uhlíku a obnovitelných energií; 

4. je si vědom důležitosti pilotních projektů a přípravných akcí při zjišťování potřebnosti 
a zajišťování účinnosti nových rozpočtových programů, které mají reagovat na měnící se 
potřeby a požadavky v politice životního prostředí a zdraví; a stejně jako u všech 
rozpočtových výdajů trvá i u pilotních projektů na tom, aby vytvářely skutečnou přidanou 
hodnotu na úrovni EU, a naléhá na Komisi, aby věnovala zvláštní pozornost všem 
programům, které mají dopad na změnu klimatu; naléhavě vyzývá Komisi, aby „dotáhla 
až do konce“ pilotní projekty a přípravné akce související s politikou životního prostředí, 
zdraví a bezpečnosti potravin; v těchto pilotních projektech by se mělo pokračovat a měly 
by být podpořeny nové projekty zabývající se změnou klimatu;

5. podtrhuje důležitost programu LIFE+ jako promyšleného finančního nástroje pro efektivní 
a zjednodušený přístup podporující rozvoj a provádění politiky životního prostředí; 
poznamenává, že konečné rozdělení spolufinancovaných projektů mezi oblastmi politiky 
životního prostředí bude záviset na výsledcích nabídkového řízení uspořádaného v roce 
2009; očekává, že většina prostředků bude věnována na projekty týkající se přírody 
a biologické rozmanitosti, ale že spolufinancování LIFE+ získají i další oblasti, které 
spadají do šestého akčního programu ES pro životní prostředí; vyzývá Komisi, aby splnila 
všechny povinnosti ohledně včasných závazků a plateb;

6. vítá úspěšné ukončení programu veřejného zdraví na období 2003–2007 a slibné zahájení 
programu veřejného zdraví na období 2008–2013 s vyššími závazky a platbami; vyzývá 
Komisi, aby zajistila z hlediska nákladů efektivní používání dostupných prostředků;
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7. zdůrazňuje, že je nutné zvýšit povědomí veřejnosti o škodlivých účincích užívání tabáku, 
včetně pasivního kouření; vítá skutečnost, že Komise předložila návrh na další 
financování Tabákového fondu Společenství, z nějž jsou financovány informační 
kampaně o nebezpečí tabáku; poukazuje však na to, že tato finanční podpora skončí v roce 
2009; vyzývá Komisi, aby našla nové zdroje financování; bere na vědomí veřejné 
konzultace k zelené knize K Evropě bez tabákového kouře a zprávu o provádění směrnice 
týkající se reklamy na tabákové výrobky poukazující na potíže s jednotným uplatňováním
na úrovni členských států;

8. bere na vědomí plánované zvýšení dotací poskytovaných z rozpočtu na rok 2009 
Evropské agentuře pro chemické látky, Evropské agentuře pro životní prostředí, 
Evropskému středisku pro prevenci a kontrolu nemocí a Evropskému úřadu pro 
bezpečnost potravin;

9. vyjadřuje však politování nad tím, že Komise navrhuje snížit rozpočet Evropské agentury 
pro léčivé přípravky o 2,66 % ve srovnání s rozpočtem na rok 2008 a že 8,2 milionu EUR 
pro Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí by mělo být zapsáno do rezervy, 
čímž se smaže předpokládaný nárůst dotací ve srovnání s rozpočtem na rok 2008;

10. znovu zdůrazňuje, že je nutné, aby agentury měly řádné financování, aby mohly 
vykonávat své úkoly, aniž by to však snižovalo prostředky pro ostatní činnosti 
Společenství; vyzývá k přísné kontrole úkolů agentur a činností vykonávaných Komisí, 
aby se předešlo překrývání úkolů a bylo zajištěno, aby nezbytné úkoly byly prováděny co 
nejefektivněji a nejracionálněji;

11. zdůrazňuje, že je potřebný obecný politický přístup, aby bylo co nejdříve 
provedeno horizontální hodnocení evropských agentur a následně byl vytvořen společný 
základ pro hodnocení výkonu agentur a vhodné zacházení s nimi; vítá předložení sdělení 
Komise „Evropské agentury – cesta vpřed“ jako první krok k horizontálnímu hodnocení 
regulačních agentur do konce roku 2009; 

12. poukazuje na to, že nově přijaté a plánované právní předpisy, jako je legislativní balíček 
o pesticidech, léčivých přípravcích pro moderní terapie, nových potravinách 
a poskytování informací o potravinách spotřebitelům, spolu s vývojem vědy a technologie, 
jako je nanotechnologie, zvýší pracovní zátěž a rozšíří úkoly příslušných agentur; 
zdůrazňuje, že agenturám musí být poskytnuty odpovídající finanční prostředky, které jim 
umožní vyrovnat se s novými úkoly po správní i provozní stránce.
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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Obecné souvislosti

Předběžný návrh rozpočtu (PNR) na rok 2009 celkem dosahuje výše 134,4 miliardy EUR 
v prostředcích na závazky. Tato částka představuje 1,04 % HND Společenství a zvýšení 
o 3,1 % oproti rozpočtu na rok 2008. Pod stropem finančního rámce zůstává k dispozici 
rozpětí ve výši 2,63 miliardy EUR. Navrhovaná výše prostředků na platby je 116,7 miliardy 
EUR (0,90 % HND). To představuje snížení oproti rozpočtu na rok 2008 o 3,3 %.

Nejvíce prostředků z navrhovaného rozpočtu na rok 2009, téměř 45 %, věnuje Evropská unie 
na dlouhodobý hospodářský růst a zaměstnanost. Investice do životního prostředí však mají 
také růst a v roce 2009 by celkové prostředky na všechny cíle v oblasti životního prostředí 
měly představovat více než 10 % rozpočtu, tj. 14 miliard EUR. Plánuje se úsilí ke zvýšení 
zelených investic v různých oblastech, mimo oblasti soudržnosti a rozvoje venkova by se 
měly zvýšit o 17,3 %. Celkové finanční prostředky na energetické cíle, včetně zajištění 
dodávek energie, obnovitelné energie a výzkumu, dosahují výše zhruba 2,3 miliardy EUR.

Jednotlivé rozpočty (v rámci PNR na rok 2009), pro které je tento výbor příslušný 

Skutečná politika životního prostředí patří zejména do okruhu 2 PNR na rok 2009 „Ochrana 
přírodních zdrojů a hospodaření s nimi“. V PNR na rok 2009 dosahují provozní výdaje pod 
hlavou 07 „Životní prostředí“ celkové částky 344 857 milionů EUR. Pokud zohledníme 
prostředky předpokládané v hlavě 19 06 05 na zásahy civilní ochrany ve třetích zemích, 
dosahují celkové prostředky, které má spravovat GŘ pro životní prostředí, částky 352 857 
milionů EUR, což představuje zvýšení prostředků na závazky o 3,9 % ve srovnání s rokem 
2008.

Life +

Program LIFE+, který vstoupil v platnost v červnu 2007, bude v roce 2009 probíhat už třetím 
rokem. Výše prostředků na závazky navrhovaná v PNR na rok 2009 plně odpovídá 
finančnímu programování tohoto nástroje a přídělu finančních prostředků definovanému 
v článku 10 nařízení o LIFE+. Oproti výši prostředků schválené v rozpočtu na rok 2008 se 
jedná o zvýšení o 9 %.

Z celkového objemu prostředků (včetně technické pomoci) bude více než 78 % (tj. 225 
milionů EUR) věnováno na financování projektů s přínosem na evropské úrovni 
prostřednictvím výběrového řízení uspořádaného Evropskou komisí, z čehož nejméně 112,5 
milionu EUR bude věnováno na projekty týkající se přírody a biologické rozmanitosti.

Konečné výsledky podporovaných projektů budou sice záviset na výsledcích výběrového 
řízení uspořádaného v roce 2009, Komise však očekává, že kromě oblastí přírody a biologické 
rozmanitosti budou projekty v rámci programu LIFE+ přínosné i pro všechny oblasti politik 
v rámci 6. akčního programu pro životní prostředí: Komise zejména očekává nárůst u projektů 
týkajících se strategických přístupů k rozvoji a provádění politik v oblasti změny klimatu 
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(inovativní přístupy, podpora vývoje a používání nových technologií, metod a nástrojů pro 
snižování emisí skleníkových plynů a opatření k přizpůsobení se a zmírňování důsledků), 
životního prostředí a zdraví (kvalita ovzduší, vody, hluk a řízení a rozvoj měst, chemické 
látky a pesticidy) a udržitelné výroby a spotřeby (integrovaná výrobková politika a nakládání 
s odpady a prevence odpadů).

Cílem druhé části provozní rozpočtové položky 07 03 07 (přibližně 45 milionů EUR) je 
podporovat opatření na úrovni EU pro provádění a vytváření právních předpisů v oblasti 
životního prostředí a také opatření zvyšující povědomí veřejnosti a zapojování 
zainteresovaných subjektů do tohoto procesu (prostřednictvím podpory nevládních organizací, 
které se zabývají zejména ochranou a zlepšováním životního prostředí na evropské úrovni). 
Tyto zdroje jsou také určeny na podporu studií, průzkumů a poskytování služeb, které Komisi 
umožňují lepší regulaci. V souladu se závazkem šestého akčního programu pro životní 
prostředí, podle nějž musí být politika EU v oblasti životního prostředí založena na 
spolehlivých vědeckých důkazech a nejkvalitnějších dostupných datech, jsou tyto studie, 
posouzení dopadu a politik a jiné podpůrné služby nakupované v rámci programu LIFE+ 
důležitým nástrojem pro podporu politiky.

Civilní ochrana

Jedním z hlavních nových rysů finančního nástroje pro civilní ochranu je možnost, aby se 
Společenství účinněji zabývalo otázkou přepravy pomoci poskytované členskými státy. Na 
základě finančního nástroje pro civilní ochranu budou tedy zavedeny a uplatňovány příslušné 
služby a nástroje, které zajistí, aby pomoc požadovaná a nabízená prostřednictvím 
mechanismu Společenství v případě mimořádné události byla účinně a rychle přepravena do 
postižené země, ať už v rámci EU (přibližně 4 miliony EUR v rozpočtové položce 07 04 01) 
nebo mimo EU (8 milionů EUR přidělených v rozpočtové položce 19 06 05).

Požadovaná výše prostředků na závazky je zcela v souladu s víceletým finančním 
programováním odsouhlaseným pro okruh 3B finančního rámce. Je třeba si uvědomit, že 
skutečné využití části rozpočtových prostředků vyčleněných na reakci na velké mimořádné 
události, které jsou ze své podstaty nepředvídatelné, závisí na tom, zda k takovým katastrofám 
dojde a zda členské státy následně požádají o pomoc s přepravou. Pokud by bylo třeba 
v průběhu rozpočtového roku 2009 tuto částku prostředků pozměnit, lze tak učinit 
prostřednictvím převodů, např. „postupem celkového převodu“ v září 2009.

Globální záležitosti v oblasti životního prostředí

Od roku 2007 spadá vnější činnost v oblasti životního prostředí pod nástroje pro vnější 
činnosti v rámci oblasti politiky 21 (Rozvoj), a zejména pod Tematický program pro životní 
prostředí a udržitelné řízení přírodních zdrojů včetně energie (kapitola 21 04 PNR). Jediné 
prostředky, které zbývají v hlavě 07, jsou prostředky vyčleněné na platbu povinných 
příspěvků na mnohostranné dohody o životním prostředí, které se v roce 2009 lehce snižují 
(o 3,1 % ve srovnání s rokem 2008). Toto mírné snížení je způsobeno skutečností, že většina 
příspěvků se platí v amerických dolarech (směnný kurs s eurem).

Pilotní projekty a přípravné akce 
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Rámec pro provádění přípravných akcí a pilotních projektů schválených v rozpočtu na rok 
2008 již existuje, po kontaktech s Parlamentem ohledně pilotních projektů a přípravných akcí, 
které byly schváleny z jeho podnětu. 

U prostředků na závazky na rok 2008 neexistují žádné náznaky problémů s čerpáním. 
Nicméně vzhledem k objemu času potřebného na provedení nezbytných postupů (výběrová 
řízení, nabídková řízení) je pravděpodobné, že velká část prostředků na platby nebude využita 
a buď bude muset být přenesena do roku 2009, nebo vznikne potřeba prostředků na platby 
v následujících letech (2009–2010). 

PNR na rok 2009 nenavrhuje tyto pilotní projekty prodloužit.

Zdraví a bezpečnost potravin

Program v oblasti veřejného zdraví spadá do okruhu 3 „Občanství, svoboda, bezpečnost 
a spravedlnost“. Hlavními rozpočtovými položkami jsou položka pro program zdraví, pro obě 
agentury (Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí a Evropský úřad pro bezpečnost 
potravin) a pro tabákový fond.

Od 1. ledna 2008 byl první program v oblasti veřejného zdraví (2003–2008) nahrazen novým 
programem zdraví (2008–2013). Celkové prostředky na tento nový program dosahují výše 
321,5 milionu EUR, což je výrazně méně, než bylo plánováno původně, když Komise 
předložila svůj návrh a Parlament schválil svůj postoj v prvním čtení. Prostředky na závazky 
2. programu v oblasti veřejného zdraví se mají zvýšit o zhruba 4 % ze 45 milionů EUR v roce 
2008 na 47 milionů EUR v roce 2009. Zvýšení přidělených prostředků na akci „Ochrana 
občanů před ohrožením zdraví“ mezi roky 2007 a 2008 (4,43 milionu EUR, tj. 48,5 %) a mezi 
roky 2008 a 2009 (1,44 milionu EUR, tj. 10,6 %) odráží nutnost rozšířit činnost v této oblasti, 
která zahrnuje akce na snížení následků pandemií a biologického terorismu.

Přímé platby z tabákového fondu na informační kampaně a zvyšování povědomí veřejnosti 
o škodlivých účincích tabáku se mají zvýšit ze 14,25 milionu EUR (2008) na 16 milionů EUR 
podle PNR na rok 2009. Na žádost Evropského parlamentu předložila Komise nový návrh na 
prodloužení finanční podpory z tabákového fondu, ačkoliv tato podpora má skončit v roce 
2009. Situace je tedy stále znepokojující. Tabák je nejčastější příčinou úmrtí v Evropské unii, 
kterým by se dalo předejít, a každoročně si vyžádá více než půl milionu mrtvých v EU a více 
než milion mrtvých v celé Evropě. Podle odhadů lze 25 % všech úmrtí na rakovinu a 15 % 
všech úmrtí v Unii přičíst na vrub kouření.

Opatření v oblasti bezpečnosti potravin spadají do okruhu 2 „Ochrana přírodních zdrojů 
a hospodaření s nimi“. Představují celkovou částku 297 milionů EUR v roce 2009, což je 
zvýšení o 12 % ve srovnání s 265 miliony EUR v roce 2008. Toto zvýšení odpovídá zejména 
zvýšení v rozpočtu na opatření na eradikaci nemocí. Souvisí se skutečností, že v členských 
státech v roce 2008 proběhne mimořádné očkování proti katarální horečce ovcí (130 milionů 
EUR navíc k výše uvedeným 265 milionům EUR) a od roku 2009 budou muset zavést 
program na eradikaci této nemoci.
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Agentury: EMEA, EEA, EFSA, ECHA a ECDC

PNR na rok 2008 obsahuje prostředky pro 25 decentralizovaných agentur v celkové výši 
539,0 milionu EUR, což je zvýšení téměř o 1,8 % ve srovnání s rozpočtem agentur na rok 
2008 ve výši 530,18 milionu EUR.

U většiny agentur budou roční dotace ES na rok 2009 tak, jak jsou navrženy Komisí, nižší než 
v roce 2008. Komise navrhuje ve srovnání s rokem 2008 zvýšit dotace pouze u 8 agentur, 
včetně Evropské agentury pro životní prostředí (EEA), Evropského úřadu pro 
bezpečnost potravin (EFSA), Evropské agentury pro chemické látky (ECHA) 
a Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC), což by více než 
vykompenzovalo předpokládané snížení a celkově by tak došlo k nárůstu o 1,8 %.
Navrhované rozpočty EEA, ECDC a EFSA se v roce 2009 zvýší o zhruba 10 % nebo víc.
Je však třeba podotknout, že 8,2 milionu EUR pro ECDC má být zapsáno do rezervy, což 
smaže předpokládaný nárůst dotací ve srovnání s rozpočtem na rok 2008. 

Růst agentur se také odráží v počtu jejich zaměstnanců. V roce 1995 pracovalo v agenturách 
méně než pět set osob, zatímco v PNR na rok 2008 se počítá s 3973,5 a PNR na rok 2009 
požaduje celkem 4255,5 míst pro agentury.

Pro Evropskou agenturu pro životní prostředí (EEA) se navrhuje zvýšení o 9,1 % (tj. 2,2 
milionu EUR navíc k 2% ročnímu deflátoru) na podporu nových a dodatečných úkolů, které 
má EEA vykonávat ve víceletém výhledu. Priority pro tyto nové úkoly byly stanoveny ve 
spolupráci EEA s Komisí.

Na podzim 2007 uzavřela EEA smlouvu na komplexní vyhodnocení své víceleté strategie 
2004–2008. Hodnocení probíhá podle plánu schváleného správní radou s využitím průzkumů, 
interview a teoretického výzkumu jako hlavních výzkumných metod. Výsledky tohoto 
hodnocení budou správní radě předloženy na jejím zasedání v červnu 2008 a přispějí 
k vypracování příští pětileté strategie EEA na období 2009–2013. 

Rok 2009 je pro EEA klíčový, protože bude prvním rokem nové víceleté strategie na období 
2009–2013 požadované podle nařízení o EEA. Bude také klíčovým rokem pro přípravu příští 
pětileté zprávy o stavu životního prostředí a výhledech do budoucna rovněž požadované podle 
nařízení EEA (má být zveřejněna v roce 2010). V současné době EEA připravuje svoji 
strategii (víceletý pracovní program) na příští pětileté období 2009–2013, ve které bude 
prioritou práce na „nově se objevujících celosvětových úkolech, kterými je přizpůsobení se 
změně klimatu, předcházení katastrofám a jejich řízení, hodnocení ekosystémů a zdrojů a 
udržitelná spotřeba a výroba“, čtyřech oblastech, které GŘ pro životní prostředí stanovilo jako 
priority pro další práci EEA v roce 2009. EEA navíc posílí své kapacity a podporu pro rozvoj 
systému informací o životním prostředí, který byl předmětem sdělení Komise v roce 2008.

V případě Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMEA) počítá PNR na rok 2009 
s evropským příspěvkem ve výši 36,99 milionu EUR, což představuje snížení oproti rozpočtu 
na rok 2008 o 1,01 milionu EUR (-2,66 %). Jelikož je třeba v praxi provádět nedávno 
schválené právní předpisy o pediatrii a moderních terapiích, zdá se takové snížení 
nepřiměřené. V návrhu programu na rok 2009 popisuje agentura své hlavní úkoly, díky nimž 
má dosáhnout svých cílů, tj. vědecké poradenství, registrace léčivých přípravků a dohled nad 
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nimi.

V roce 2009 nebude Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA), Evropské středisko pro 
prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) ani Evropská agentura pro chemické látky (ECHA)
pracovat v plném rozsahu. Proto PNR na rok 2009 předpokládá výrazný nárůst dotací pro 
EFSA (11,34 % – 70,7 milionu EUR) a ECDC (23,02 % – 48,1 milionu EUR, před zapsáním
části prostředků do rezervy). 

Navrhovaná rezerva ve výši 8,2 milionů EUR a snížení růstu pracovních míst o 40 míst, jak 
navrhuje Komise, se však jeví jako neodůvodněné ve srovnání s ostatními agenturami a měly 
by vážné negativní důsledky pro celkový rozvoj ECDC, zejména co se týče činnosti 
plánované na příští rok. Skutečnost, že zdroje nebudou k dispozici od začátku roku, by měla 
vliv na plnění pracovního plánu a omezila by možnosti služeb, což může ohrozit schopnost 
střediska plnit svůj mandát. 

V případě ECHA předpokládá PNR na rok 2009 evropský příspěvek ve výši 62,97 milionu 
EUR, což představuje zvýšení o 0,56 % ve srovnání s rozpočtem na rok 2008. Dvanáct 
měsíců po svém založení se ECHA přeměnila z pracoviště s několika zaměstnanci na plně 
funkční organizaci s 200 zaměstnanci. Podle očekávání by agentura do roku 2010 měla mít 
plnou kapacitu 450 zaměstnanců. Od 1. června do 1. prosince 2008 bude ECHA plnit své 
první provozní úkoly. Bude provádět předběžnou registraci látek a meziproduktů. Očekává se 
zhruba 200 000 žádostí o předběžnou registraci. Další velký úkol na agenturu čeká v roce 
2010. To bude první termín pro registraci látek s vysokým objemem a velmi nebezpečných 
látek. Do tohoto data budou muset všechny společnosti předložit veškerou inventární 
dokumentaci pro klasifikaci a označení všech nebezpečných látek.
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