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NÁVRHY 

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre 

kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto 

návrhy: 

1. rád by opätovne zdôraznil, že v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) 

Európsky parlament udeľuje Komisii absolutórium za plnenie rozpočtu po preskúmaní 

účtov, finančného výkazu, hodnotiacej správy podľa článku 318 ZFEÚ, výročnej správy 

Dvora audítorov (EDA) spolu s odpoveďami kontrolovaných inštitúcií, vyhlásenia 

o vierohodnosti a všetkých relevantných osobitných správ EDA;  

2. pripomína, že rok 2014 je plánovaný ako prvý rok uplatňovania viacročného finančného 

rámca (VFR), ktorého zámerom je určiť veľkosť a rozdelenie výdavkov Únie na obdobie 

od roku 2014 do roku 2020, pričom v dôsledku toho je úroveň plnenia nižšia než 

v predchádzajúcich rokoch; 

3. berie na vedomie prezentáciu politík v oblastiach životného prostredia a zdravia vo 

výročnej správe EDA za rozpočtový rok 2014; vyjadruje znepokojenie, že politika 

ochrany životného prostredia a klímy sa znovu objavuje v kapitole, ktorá je venovaná aj 

rozvoju vidieka a rybárstvu; opäť vyjadruje kritický postoj k nelogickému zloženiu oblastí 

politík v tejto špecifickej kapitole; nedomnieva sa, že EDA by mal prijímať politické 

rozhodnutie o zoskupení oblastí politík; naliehavo vyzýva EDA, aby upravil svoj prístup 

v nasledujúcej výročnej správe; 

4. považuje v tejto súvislosti za zaujímavé, že kapitola obsahujúca rozvoj vidieka, ochranu 

životného prostredia, rybárstvo a zdravotníctvo vykazuje podľa správy EDA za rok 2014 

najvyššiu mieru chybovosti na úrovni 6,2 %, pričom priemer je 4,4 %; ďalej konštatuje, že 

mnohé z hlavných nedostatkov, ktoré zistil EDA, boli veľmi podobné nedostatkom 

zisteným v priebehu predchádzajúcich troch rokov; 

5. berie na vedomie, že EDA a Komisia majú rozdielne názory na spôsob výpočtu chýb; 

konštatuje, že podľa Komisie by sa ročná reprezentatívna miera chybovosti EDA mala 

vnímať v súvislosti s viacročnou povahou čistých finančných opráv a spätne získaných 

prostriedkov; 

6. konštatuje, že EDA nevyslovil žiadnu pripomienku k riadeniu politík v oblasti verejného 

zdravia, bezpečnosti potravín a životného prostredia a klímy; 

7. Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyjadruje spokojnosť 

s celkovým plnením v rozpočtových okruhoch pre životné prostredie, klímu, verejné 

zdravie a bezpečnosť potravín v roku 2014; znovu pripomína, že na tieto politické nástroje 

sa z rozpočtu Únie vyčlenilo iba necelých 0,5 %, pričom treba mať na zreteli jednoznačnú 

pridanú hodnotu Únie v týchto oblastiach a podporu európskych občanov politikám Únie 

v oblasti životného prostredia a klímy, ako aj v oblasti verejného zdravia a bezpečnosti 

potravín; 

8. vyjadruje spokojnosť s prácou piatich decentralizovaných agentúr, ktoré patria do 

pôsobnosti Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín a ktoré 
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vykonávajú technické, vedecké a riadiace úlohy pomáhajúce inštitúciám Únie pripravovať 

a realizovať politiky v oblasti ochrany životného prostredia, klímy, verejného zdravia 

a bezpečnosti potravín, ako aj s plnením ich rozpočtov;  

Opatrenia v oblasti životného prostredia a klímy 

9. zdôrazňuje, že GR ENV malo vo viazaných rozpočtových prostriedkoch k dispozícii 

352 041 708 EUR, pričom využitých bolo 99,7 %; konštatuje, že čo sa týka platobných 

rozpočtových prostriedkov, je uspokojivé, že sa využilo 95,03 % z disponibilnej sumy 

290 769 321 EUR; okrem toho konštatuje, že administratívne výdavky programu LIFE+ 

sa vynakladajú počas dvoch rozpočtových rokov (formou automatických prenosov), a že 

ak sa tieto administratívne výdavky neberú do úvahy, miera plnenia platieb dosahuje 

99,89 %; 

10. berie na vedomie skutočnosť, že GR CLIMA zvýšilo plnenie na úroveň 99,7 % zo sumy 

102 694 032 EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch a na 93,1 % zo sumy 

32 837 296 EUR v platobných rozpočtových prostriedkoch, a že ak sa neberú do úvahy 

administratívne výdavky, miera plnenia platieb dosahuje 98,5 %; 

11. vyjadruje spokojnosť s celkovým plnením prevádzkového rozpočtu LIFE+, ktoré bolo 

v roku 2014 na úrovni 99,9 % vo viazaných rozpočtových prostriedkoch a 97,4 % 

v platobných rozpočtových prostriedkoch; konštatuje, že v roku 2014 bolo 283 121 194 

EUR určených na výzvy na predkladanie ponúk na projekty v členských štátoch, 

40 000 000 EUR sa použilo na financovanie operácií v rámci finančných nástrojov 

na financovanie prírodného kapitálu (NCFF) a súkromného financovania energetickej 

efektívnosti (PF 4EE), 8 952 827 EUR podporilo operačné činnosti mimovládnych 

organizácií, ktoré aktívne pôsobia pri ochrane a zlepšovaní životného prostredia na úrovni 

Únie a podieľajú sa na tvorbe a uplatňovaní politiky a právnych predpisov Únie, 

a 49 502 621 EUR sa použilo na opatrenia zamerané na podporu úlohy Komisie pri 

iniciovaní a monitorovaní rozvoja politík a právnych predpisov; konštatuje, že suma 

20 914 622 EUR sa použila na administratívnu podporu programu LIFE a na prevádzkovú 

podporu agentúry EASME;  

12. je si vedomý toho, že miera platieb je v prípade opatrení programu LIFE + vždy o niečo 

nižšia v porovnaní s viazanými rozpočtovými prostriedkami, ale s vysokou mierou 

plnenia; 

13. berie na vedomie, že suma 4 350 000 EUR je vyčlenená na príspevky určené na 

medzinárodné dohovory, protokoly a dohody, v prípade ktorých je Únia zmluvnou stranou 

alebo sa podieľa na prípravných prácach; 

14. považuje pokrok pri uskutočňovaní dvanástich pilotných projektov (PP) a šiestich 

prípravných akcií (PA) v celkovej sume 2 950 000 EUR za uspokojivý; je si vedomý 

skutočnosti, že realizácia týchto akcií môže byť pre Komisiu záťažou z dôvodu nízkych 

súm dostupných v súvislosti s potrebnými postupmi na uskutočňovanie (napr. akčné 

plány, výzvy na predkladanie ponúk); vyzýva rozpočtový orgán, aby sa v budúcnosti 

zameriaval na PP a PA so skutočnou pridanou hodnotou pre Úniu; 

Verejné zdravie  

15. pripomína, že rok 2014 je prvým rokom realizácie nových programov: program v oblasti 
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zdravia bol prijatý 11. marca 2014 (nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

č. 282/20141), zatiaľ čo potravinový a krmivový spoločný finančný rámec bol prijatý 

27. júna 2014 (nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 652/20142);  

16. konštatuje, že GR SANTE v roku 2013 zodpovedalo za plnenie sumy 244 221 762 EUR 

v rozpočtových riadkoch v oblasti verejného zdravia, z čoho bolo uspokojivo zaviazaných 

96,6 %; je si vedomý toho, že asi 75 % z tohto rozpočtu sa priamo previedlo trom 

decentralizovaným agentúram (Európskemu centru pre prevenciu a kontrolu chorôb, 

Európskemu úradu pre bezpečnosť potravín a Európskej agentúre pre lieky); ďalej berie 

na vedomie, že miera čerpania viazaných rozpočtových prostriedkov je vyššia ako 98,9 % 

pre všetky riadky okrem Európskej agentúry pre lieky, v prípade ktorej nedostatočné 

čerpanie viazaných rozpočtových prostriedkov zodpovedá výsledku z roku 2013, ktorý sa 

opätovne použil v roku 2015; 

17.  ďalej berie na vedomie, že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov je na 

úrovni 98,8 %, čo je odrazom veľmi dobrej miery čerpania; 

18. konštatuje, že miera plnenia programu v oblasti verejného zdravia na obdobie 2008 – 

2014 je tiež veľmi dobrá (99,7 % vo viazaných aj v platobných rozpočtových 

prostriedkoch) a že zvyšné nevyužité rozpočtové prostriedky súvisia najmä s pripísanými 

príjmami, ktoré možno ešte stále využiť v roku 2015; 

19. vyjadruje spokojnosť s tým, že uskutočňovanie všetkých desiatich PP a piatich PA 

v zodpovednosti GR SANTE v oblasti verejného zdravia výrazne pokročilo a všetky 

zodpovedajúce viazané rozpočtové prostriedky boli spotrebované (6 780 000 EUR);  

Bezpečnosť potravín, zdravie a dobré životné podmienky zvierat a zdravie rastlín 

20 uznáva, že miera plnenia v oblasti bezpečnosti potravín, zdravia a dobrých životných 

podmienok zvierat a zdravia rastlín dosiahla úroveň 96,8 %; konštatuje však, že ak by sa 

zohľadnil neautomatický prenos sumy 6 800 000 EUR, miera plnenia by dosiahla 100 % 

dostupných prostriedkov; 

21. konštatuje, že rovnako ako v predchádzajúcom roku sa najvyšší príspevok Únie pridelil na 

programy boja proti tuberkulóze a že na druhej strane príspevok Únie na programy 

týkajúce sa katarálnej horúčky oviec bol stále nízky; 

22. uznáva, že hlavné faktory nedostatočného využitia sumy 8 100 000 EUR v kapitole 

Bezpečnosť potravín a krmív, zdravie zvierat, dobré životné podmienky zvierat a zdravie 

rastlín možno vysvetliť predovšetkým takto: suma 500 000 EUR súvisí s pripísanými 

príjmami na rôzne programy, ktoré možno použiť v roku 2015 (t. j. žiadne nedostatočné 

                                                 
1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 282/2014 z 11. marca 2014 o ustanovení tretieho akčného 

programu pre Úniu v oblasti zdravia (2014 – 2020), ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 1350/2007/ES (Ú. v. EÚ 

L 86, 21.3.2014, s. 1). 
2 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 652/2014 z 15. mája 2014, ktorým sa stanovuje 

hospodárenie s výdavkami týkajúcimi sa potravinového reťazca, zdravia a dobrých životných podmienok 

zvierat, ako aj zdravia rastlín a rastlinného rozmnožovacieho materiálu a ktorým sa menia smernice Rady 

98/56/ES, 2000/29/ES a 2008/90/ES, nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, (ES) 

č. 882/2004 a (ES) č. 396/2005, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/128/ES a nariadenie 

Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 a zrušujú rozhodnutia Rady 66/399/EHS, 76/894/EHS 

a 2009/470/ES (Ú. v. EÚ L 189, 27.6.2014, s. 1). 
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využitie), 800 000 EUR je suma v pripísaných príjmoch, ktoré technicky nemožno 

opätovne použiť v 2015 (súvisiace s prostriedkami C 5 na staré programy), a suma 

6 800 000 EUR súvisí s pohotovostným fondom; berie na vedomie, že tretia uvedená 

suma sa preniesla do roku 2015 (na opatrenia na boj proti africkému moru ošípaných 

v Estónsku, Lotyšsku, Litve a Poľsku v roku 2014); 

23. pripúšťa, že čo sa týka platobných rozpočtových prostriedkov na rok 2014, je miera ich 

plnenia v rozpočtovej kapitole venovanej bezpečnosti potravín a krmív, zdraviu zvierat, 

dobrým životným podmienkam zvierat a zdraviu rastlín na úrovni 99,0 %, čo predstavuje 

mierne zníženie v porovnaní s rokom 2013 (99,9 %); chápe, že v rámci globálneho 

presunu sa požadovali dodatočné platobné prostriedky, ale neboli uhradené, a že do konca 

roka nebolo možné realizovať len jednu platbu v plnom rozsahu, so súhlasom členských 

štátov bol však splatný zostatok vyplatený začiatkom januára 2015; 

24. vyjadruje spokojnosť s tým, že uskutočňovanie všetkých troch PP a jednej PA 

v zodpovednosti GR SANTE v oblasti bezpečnosti potravín výrazne pokročilo a všetky 

zodpovedajúce viazané rozpočtové prostriedky boli spotrebované (1 250 000 EUR);  

25. domnieva sa, že na základe dostupných údajov a správy o plnení možno Komisii udeliť 

absolutórium v súvislosti s výdavkami v oblastiach politiky životného prostredia a klímy, 

verejného zdravia a bezpečnosti potravín za rozpočtový rok 2014. 
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