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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. vyjadruje spokojnosť s celkovým plnením zo strany Komisie v rozpočtových okruhoch 

pre životné prostredie, opatrenia v oblasti klímy, verejné zdravie a bezpečnosť potravín v 

roku 2015;  

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

pôsobnosti a ktoré vykonávajú technické, vedecké alebo riadiace úlohy pomáhajúce 

inštitúciám Únie vypracovať a realizovať politiky v oblasti životného prostredia, klímy, 

verejného zdravia a bezpečnosti potravín, ako aj so spôsobom plnenia rozpočtov týchto 

agentúr;  

3. so zreteľom na celkovú chybovosť v oddiele „Rozvoj vidieka, rybárstvo, životné 

prostredie a klíma“ v rámci kapitoly o životnom prostredí berie na vedomie mierne 

zníženie chybovosti podľa správy Dvora audítorov (EDA) za rok 2015 (5,3 % oproti 6 % 

v predchádzajúcom roku);  

Opatrenia v oblasti životného prostredia a klímy 

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

369 251 846 EUR, z ktorých bolo využitých 99,83 %; konštatuje, že čo sa týka platobných 

rozpočtových prostriedkov, je uspokojivé, že sa využilo 99,36 % z disponibilnej sumy 

332 260 333 EUR; okrem toho konštatuje, že administratívne výdavky programu LIFE+ 

sa vynakladajú počas dvoch rozpočtových rokov (formou automatických prenosov) 

a v prípade, že sa tieto administratívne výdavky neberú do úvahy, dosahuje miera plnenia 

platieb 99,72 %; 

5. vyjadruje spokojnosť s celkovým plnením operačného rozpočtu programu LIFE+, ktoré v 

roku 2015 dosiahlo úroveň 99,95 % vo viazaných rozpočtových prostriedkoch a 98,93 % 

v platobných rozpočtových prostriedkoch; zdôrazňuje, že program LIFE+ pomohol zvýšiť 

informovanosť a mieru zapojenia občanov do prijímania právnych predpisov a realizácie 

politiky Únie v oblasti životného prostredia, a prispel aj k zlepšeniu správy vecí verejných 

v tejto oblasti; konštatuje, že v roku 2015 bola suma 225,9 milióna EUR určená na granty 

na akcie, suma 40 miliónov EUR použitá na finančné nástroje spravované Európskou 

investičnou bankou a suma 59,2 milióna EUR použitá na opatrenia zamerané na podporu 

úlohy Komisie týkajúcej sa iniciovania a monitorovania rozvoja politiky a právnych 

predpisov; konštatuje, že suma 10,2 milióna EUR bola použitá na administratívnu 

podporu programu LIFE a na podporu Výkonnej agentúry pre malé a stredné podniky 

(EASME); 

6. berie na vedomie skutočnosť, že GR CLIMA zvýšilo svoju mieru plnenia na úroveň 99,9 

% zo sumy 108 747 880 EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch a 91,77 % zo 

sumy 47 479 530 EUR v platobných rozpočtových prostriedkoch, a že ak sa neberú do 

úvahy administratívne výdavky, miera plnenia platieb dosahuje 96,88 %; 

7. zdôrazňuje, že suma 4 400 000 EUR je vyčlenená na príspevky určené na medzinárodné 
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dohovory, protokoly a dohody, v prípade ktorých je Únia stranou alebo v súvislosti s 

ktorými sa Únia podieľa na prípravných prácach; považuje v tomto smere za dôležité, aby 

sa úloha Európskeho parlamentu náležite zohľadnila; 

8. nabáda rozpočtový orgán, aby sa v budúcnosti zameriaval na pilotné projekty (PP) a 

prípravné akcie (PA) so skutočnou pridanou hodnotou pre Úniu; berie na vedomie, že sa 

realizovalo desať PP a päť PA celkovej sume 1 400 000 EUR vo viazaných rozpočtových 

prostriedkoch a 5 599 888 EUR v platobných rozpočtových prostriedkoch; 

Verejné zdravie  

9. berie na vedomie, že v roku 2015 bolo dokončené hodnotenie druhého programu v oblasti 

zdravia (2008 – 2013); víta skutočnosť, že tretí program v oblasti zdravia bol v roku 2015 

posilnený s cieľom podporiť a posilniť výmenu informácií a osvedčených postupov v 

členských štátoch, ktoré čelia výzvam spojeným s výrazným prijímaním migrantov, 

žiadateľov o azyl a utečencov, najmä v súvislosti s tým, že GR SANTE pripravuje osobné 

zdravotné záznamy pre hodnotenie zdravia migrantov, ktoré sa majú využiť v krízových 

vstupných centrách a prijímacích zónach, a s dodatočným rozpočtom na projekty týkajúce 

sa zdravia migrantov; 

10. konštatuje, že miera plnenia programu verejného zdravia na obdobie 2014 – 2020 je veľmi 

dobrá, a to 99,9 %, a že dostupné platobné rozpočtové prostriedky boli v plnej miere 

využité; 

11. konštatuje, že GR SANTE v roku 2015 zodpovedalo za plnenie sumy 237 251 659 EUR v 

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

97,4 %; ďalej berie na vedomie, že miera plnenia platieb dosahuje 97,2 %; zdôrazňuje 

však, že všetky rozpočtové prostriedky v oblasti zdravia boli plne využité, s výnimkou 

Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC), Európskeho úradu pre 

bezpečnosť potravín (EFSA) a Európskej agentúry pre lieky (EMA); zdôrazňuje však, že 

nedostatočné čerpanie týchto viazaných rozpočtových prostriedkov plne zodpovedá 

výsledku rozpočtového hospodárenia z roku 2014; 

12 berie na vedomie, že účtovné závierky týchto agentúr preukázali kladný rozpočtový 

výsledok vo výške 3 083 926 EUR (ECDC), 1 089 066 EUR (EFSA) a 1 949 934 EUR 

(EMA) a že táto suma bola zaúčtovaná ako rozpočtové prostriedky z pripísaných príjmov 

v roku 2015, ktoré sa majú použiť v roku 2016; berúc túto skutočnosť do úvahy preto 

uznáva, že miera plnenia v týchto troch agentúrach je tiež na úrovni 100 %;  

13. pokiaľ ide o platobné rozpočtové prostriedky, berie na vedomie, že počas postupu 

globálneho presunu v septembri 2015 bola v oblasti zdravotníctva vrátená suma 8,1 

milióna EUR v platobných rozpočtových prostriedkoch; 

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

14. berie na vedomie, že čo sa týka viazaných rozpočtových prostriedkov pre opatrenia v 

oblasti bezpečnosti potravín a krmív, zdravia zvierat, dobrých životných podmienok 

zvierat a zdravia rastlín, počas postupu globálneho presunu bolo 12,9 milióna EUR 

vrátených z rozpočtu na potraviny a krmivá, a to suma 2,4 milióna EUR z oblasti zdravia 

rastlín a 10,5 milióna EUR z núdzového fondu; berie na vedomie, že zostávajúce viazané 

rozpočtové prostriedky, ktoré boli k dispozícii, boli plne využité; 
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15. konštatuje, že v roku 2015 neboli schválené žiadne nové pilotné projekty; berie na 

vedomie, že pokiaľ ide o prípravnú akciu týkajúcu sa kontrolných miest v súvislosti s 

prepravou zvierat, v roku 2015 bola uskutočnená platba zostatku vo výške 0,4 milióna 

EUR; 

16. 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 2015. 
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