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WSKAZÓWKI 

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 

Żywności zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, jako komisji przedmiotowo właściwej, 

o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek: 

1. uważa, że ogólny poziom wykonania przez Komisję w 2016 r. pozycji budżetowych 

dotyczących środowiska, działań w dziedzinie klimatu, zdrowia publicznego i 

bezpieczeństwa żywności jest zadowalający;  

2. wyraża zadowolenie z działalności pięciu agencji zdecentralizowanych wchodzących w 

zakres kompetencji Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i 

Bezpieczeństwa Żywności (ENVI), które to agencje wykonują zadania techniczne, 

naukowe lub w dziedzinie zarządzania, dzięki którym instytucje Unii mogą 

opracowywać i wdrażać strategie polityczne dotyczące środowiska, klimatu, zdrowia 

publicznego i bezpieczeństwa żywności, a także wyraża zadowolenie ze sposobu, w jaki 

te agencje wykonują swoje budżety;  

3. jeżeli chodzi o ogólny poziom błędu w sekcji dotyczącej rozwoju obszarów wiejskich, 

rybołówstwa, środowiska i klimatu, zwraca uwagę na nieznacznie niższy poziom błędu, 

odnotowany w sprawozdaniu Trybunału Obrachunkowego, mianowicie 4,9 proc. w 

2016 r. wobec 5,3 proc. w 2015 r. i 6,2 proc. w 2014 r.; z zadowoleniem przyjmuje 

starania podjęte w celu ograniczenia poziomu błędu, lecz stwierdza, że potrzebne są 

dalsze wysiłki; ponadto zwraca uwagę, że 50 proc. z dziesięciu transakcji w dziedzinie 

środowiska naturalnego, klimatu i rybołówstwa w próbie kontrolnej zawierało błędy; 

Środowisko i działania w dziedzinie klimatu 

4. podkreśla, że budżet DG ds. Środowiska wykonywany jest głównie w ramach 

bezpośredniego zarządzania scentralizowanego oraz że w 2016 r. środki na 

zobowiązania i płatności wyniosły odpowiednio 438,31 i 357,62 mln EUR; z 

satysfakcją podkreśla, że na koniec roku wskaźniki wykonania wyniosły odpowiednio 

98,95 proc. w przypadku środków na zobowiązania i 99,17 proc. w przypadku środków 

na płatności; 

5. zauważa, że w 2016 r. w ramach programu LIFE przeznaczono 315 mln EUR na 

współfinansowanie 157 nowych projektów w 23 państwach członkowskich, co 

zaowocowało dodatkowymi inwestycjami o wartości 236 mln EUR; 

6. podkreśla, że w 2016 r., stosując się do uwag poczynionych przez Trybunał, 

opracowano plan działania w celu poprawy sytuacji w zakresie opóźnień dotyczących 

płatności w ramach programu LIFE; zwraca uwagę, że w 2016 r. odsetek spóźnionych 

płatności wyniósł 3,9 proc.; 

7. ubolewa, że brak jest szczegółowych ram – którymi zarządzałaby Komisja – 

dotyczących sprawozdawczości w odniesieniu do określania i oceny niepożądanych 

skutków strategii politycznych Unii wpływających niekorzystnie na zmianę klimatu, a 

także w odniesieniu do określenia udziału takich wydatków w budżecie ogólnym Unii; 

8. zwraca uwagę, że audyty wewnętrzne przeprowadzone w 2016 r. wskazywały na 
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możliwość usprawnienia zarządzania zasobami ludzkimi w DG ds. Środowiska, gdyż 

dyrekcja ta nie była w stanie skutecznie monitorować ani porównywać obciążenia pracą 

w obrębie własnej organizacji; 

9. podkreśla, że audyty wewnętrzne wykazały również opóźnienia we wdrażaniu jednego 

z bardzo ważnych zaleceń związanych z bezpieczeństwem informatycznym (dotyczy 

zarządzania bezpieczeństwem systemu informatycznego EU ETS), co naraża dyrekcję 

na ryzyko naruszenia bezpieczeństwa; 

10. podkreśla, że budżet DG ds. Działań w dziedzinie Klimatu (DG CLIMA) wykonywany 

jest głównie w ramach bezpośredniego zarządzania scentralizowanego oraz że w 2016 r. 

środki na zobowiązania i płatności wyniosły odpowiednio 118,1 i 59,25 mln EUR; 

podkreśla, że wskaźnik wykonania budżetu w odniesieniu do środków na zobowiązania 

wyniósł 99,72 proc., natomiast w odniesieniu do środków na płatności – jedynie 70,49 

proc., a to z powodu późnego, dopiero pod koniec grudnia 2016 r., zatwierdzenia trzech 

nowych operacji w ramach instrumentu finansowania prywatnego na rzecz 

efektywności energetycznej (PF4EE); 

Zdrowie publiczne  

11. zauważa, że w 2016 r. DG SANTE była odpowiedzialna za wykonanie linii 

budżetowych przeznaczonych na zdrowie publiczne i opiewających na kwotę 184,4 mln 

EUR, z czego pomyślnie wykorzystano 89,88 proc.; stwierdza, że wskaźnik wykonania 

środków na płatności wynosi 89,86 proc.; 

12. zauważa, że ocena ex post drugiego programu działań w dziedzinie zdrowia, 

zakończona w lipcu 2016 r., wykazała, iż choć w ramach tego programu osiągnięto 

wartościowe rezultaty jasno powiązane z unijnymi i krajowymi priorytetami w 

dziedzinie polityki zdrowotnej, usprawnienia wymaga upowszechnianie wyników 

działań i efektów synergii z myślą o innych instrumentach finansowych Unii, takich jak 

fundusze strukturalne; 

Bezpieczeństwo żywności, zdrowie i dobrostan zwierząt oraz zdrowie roślin 

13. zauważa, że w 2016 r. DG SANTE była odpowiedzialna za wykonanie linii 

budżetowych przeznaczonych na bezpieczeństwo żywności i paszy, zdrowie i dobrostan 

zwierząt oraz zdrowie roślin, opiewających na kwotę 240,5 mln EUR, z czego 

pomyślnie wykorzystano 98,37 proc.; stwierdza, że wskaźnik wykonania środków na 

płatności wynosi 98,00 proc.; 

14. zwraca uwagę, że Trybunał opublikował sprawozdanie specjalne z kontroli wykonania 

zadań realizowanych w związku z programami eliminacji chorób u zwierząt, 

obejmujące okres 2009–2014, w którym to sprawozdaniu stwierdził, iż Komisja 

przyjęła należyte podejście, a także wyraził uznanie dla kilku godnych uwagi osiągnięć, 

takich jak spadek liczby przypadków gąbczastej encefalopatii bydła (BSE), salmonelli u 

drobiu i wścieklizny wśród zwierząt dziko żyjących; 

15. zwraca uwagę, że Trybunał opublikował sprawozdanie specjalne o potrzebie dalszych 

wysiłków w celu wdrożenia sieci Natura 2000 w pełnym zakresie wraz z zaleceniami 

dotyczącymi usprawnień w obszarach takich jak dokładniejsze i pełniejsze oszacowanie 

rzeczywistych wydatków i dalszego finansowania wymaganego na poziomie obszaru; 
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16. zauważa, że w 2016 r. DG SANTE przedstawiła pierwszy wynik inicjatywy „Stan 

zdrowia w UE”, mianowicie wspólne sprawozdanie OECD i Komisji pt. „Zdrowie w 

skrócie – Europa 2016”, utworzyła 23 europejskie sieci referencyjne zajmujące się 

rzadkimi chorobami, powołała grupę zadaniową ds. oporności na środki 

przeciwdrobnoustrojowe oraz ustanowiła nową unijną platformę ds. strat i 

marnotrawienia żywności; 

17. na podstawie dostępnych danych i sprawozdania dotyczącego wykonania uważa, że 

można udzielić Komisji absolutorium za rok budżetowy 2016 w odniesieniu do 

wydatków w obszarze polityki w dziedzinie środowiska i klimatu, zdrowia publicznego 

i bezpieczeństwa żywności. 
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