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NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro 
rozpočtovou kontrolu jako příslušný výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil 
tyto návrhy:

1. vyjadřuje uspokojení nad tím, jak Komise v roce 2017 celkově čerpala prostředky 
v rozpočtových položkách týkajících se životního prostředí, klimatu, veřejného zdraví a 
bezpečnosti potravin; 

2. je spokojen s prací pěti decentralizovaných agentur, které spadají do její působnosti a 
které provádějí technické, vědecké nebo manažerské úkoly a pomáhají tak orgánům 
Unie vytvářet a provádět politiky v oblasti životního prostředí, klimatu, veřejného 
zdraví a bezpečnosti potravin, i s tím, jak tyto agentury plní své rozpočty; 

3. bere na vědomí, že Účetní dvůr ve své výroční zprávě o plnění rozpočtu za rozpočtový 
rok 2017 rozhodl, že nevypracuje posouzení, ani odhad míry chyb pro oblast „rozvoj 
venkova, tržní opatření, životní prostředí, klima a rybolov“, avšak poskytl informace o 
typu chyb, k nimž zde může docházet (jedná se hlavně o nezpůsobilé příjemce, činnosti, 
projekty nebo výdaje); konstatuje, že pouze šest z 230 operací ve vzorku použitém k 
odhadu míry chybovosti v okruhu „přírodní zdroje“ (tj. 2,4 %) se týká životního 
prostředí, klimatických opatření a rybolovu; bere na vědomí, že míra chybovosti pro 
okruh 3, který zahrnuje výdaje na zdravotnictví a na bezpečnost potravin a krmiv, 
nebyla vypočítána;

Životní prostředí a klimatická opatření

4. konstatuje, že v roce 2017 oslavil program LIFE 25. výročí své existence; zdůrazňuje, 
že v rámci programu bylo vyplaceno 222 milionů EUR na spolufinancování 139 nových 
projektů; 

5. zdůrazňuje, že je třeba dále usilovat o zkrácení prodlev plateb z programu LIFE, neboť 
5,8 % plateb bylo v roce 2017 uskutečněno až po uplynutí lhůt stanovených právními 
předpisy (3,9 % v roce 2016 a 12 % v roce 2015);

6. upozorňuje na skutečnost, že v roce 2017 bylo zahájeno hodnocení programu LIFE v 
polovině období, které zahrnuje roky 2014 a 2015; konstatuje, že hodnocení se 
soustředilo zejména na zavedené postupy k dosažení hlavních cílů programu, protože 
většina projektů ještě nebyla zahájena a pouze několik projektů bylo ukončeno, a že 
došlo k závěru, že projekt přináší Unii přidanou hodnotu, a upozornilo na možná 
zlepšení; zdůrazňuje, že postupy správy grantů, zejména postupy podávání žádostí a 
zpráv, by měly být nejen zjednodušeny, ale také výrazně urychleny;

7. konstatuje, že kvůli podmínkám vymezeným v rozhodnutí o externalizaci spolupráce 
s Výkonnou agenturou pro malé a střední podniky (EASME) ohledně zaměstnanců je 
stav zaměstnanců v GŘ ENV, kteří jsou přiděleni na činnosti související s programem 
LIFE, velmi napnutý, takže bude zřejmě nutné důkladněji prověřit pracovní metody 
a uspořádání dotčeného GŘ; 
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8. upozorňuje na skutečnost, že audit systémů vnitřní kontroly GŘ ENV a GŘ CLIMA 
ukázal, že nejsou zcela účinné a že v praxi stále zbývá zohlednit některá velmi důležitá 
doporučení v souladu s dohodnutými akčními plány;

9. bere na vědomí, že GŘ CLIMA bylo k 1. říjnu 2017 reorganizováno tak, aby mohlo být 
zrušeno ředitelství pro sdílené zdroje ENV/CLIMA, včetně jeho rozpočtového 
a finančního oddělení, a že se GŘ CLIMA nyní v plném rozsahu ujalo finančních 
úkonů, administrativní podpory, vnitřní komunikace a správy IT, které byly v gesci 
ředitelství pro sdílené zdroje; 

10. zdůrazňuje, že GŘ CLIMA a GŘ BUDG monitorují cíl vynakládat 20 % prostředků 
VFR na oblast klimatu a že GŘ CLIMA podporuje ostatní generální ředitelství při 
začlenění klimatického hlediska do jejich činností; s politováním konstatuje, že v roce 
2017 bylo na klimatická opatření vynaloženo pouze 19,3 % rozpočtu Unie a že podle 
odhadů bude průměrný podíl za období 2014 až 2020 činit pouze 18,8 %;

11. je znepokojen tím, že ve výroční zprávě o činnosti GŘ CLIMA za rok 2017 je kvůli 
hrozícímu ohrožení dobré pověsti znovu vyslovena výhrada ohledně významného 
nedostatku v zabezpečení unijního rejstříku systému EU pro obchodování s emisemi 
(ETS), který nebyl dosud odstraněn;

Veřejné zdraví

12. vítá, že v třetím programu v oblasti zdraví byly plně realizovány závazky i platby; 
konstatuje, že velkou většinu opatření programu v oblasti zdraví provádí Výkonná 
agentura pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny (CHAFEA);

13. zdůrazňuje, že GŘ SANTE v roce 2017 uzavřelo hodnocení třetího programu v oblasti 
zdraví v polovině období, které se týká let 2014 až 2016, a že v něm došlo k závěru, že 
program dosáhl reálných výsledků a velmi relevantně reagoval na potřeby členských 
států, a doporučilo, aby intenzivněji usiloval o dosažení přidané hodnoty na úrovni 
Unie, posílení součinnosti a zlepšení výsledků spoluprací s jinými finančními nástroji 
Unie;

14 vítá vytvoření 24 evropských referenčních sítí pro potřeby pacientů se vzácnými a 
komplexními nemocemi, jichž se účastní 900 vysoce specializovaných oddělení z více 
než 300 nemocnic ve 26 zemích, tj. v 25 členských státech a Norsku;

Bezpečnost potravin, zdraví zvířat, dobré životní podmínky zvířat a zdraví rostlin

15. vítá, že v oblasti bezpečnosti potravin, zdraví zvířat, životních podmínek zvířat a zdraví 
rostlin byly plně realizovány jak prostředky na závazky, tak i prostředky na platby;

16. s politováním konstatuje, že průměrná míra zbytkových chyb GŘ SANTE dosáhla v 
roce 2017 pro celkovou činnost týkající se bezpečnosti potravin a krmiv 2,5 %, tzn. že 
překročila 2% práh významnosti; konstatuje, že k tomu došlo kvůli nadhodnoceným 
žádostem členských států o přiznání náhrady nákladů v důsledku změn správy a kontrol 
žádostí v jednom členském státě; vyzývá GŘ SANTE, aby přijalo všechna nezbytná 
opatření, aby se tato situace v budoucnu již neopakovala, a aby za tímto účelem 
například více využila zjednodušená pravidla, jak to umožňuje finanční nařízení;
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17. upozorňuje na to, že GŘ SANTE v roce 2017 vydalo hodnocení společného finančního 
rámce pro potravinový řetězec 2014–2020 v polovině období, v němž došlo k závěru, že 
stávající rámec řádně funguje a že přispěl k vytvoření přidané hodnoty na úrovni EU; 
všímá si, že Komise na doporučení Účetního dvora pracuje na analytické metodě pro 
posouzení nákladové efektivnosti potravinového řetězce s cílem zdokonalit ekonomická 
hodnocení opatření financovaných Evropskou unií;

18. na základě dostupných údajů a zprávy o plnění je toho názoru, že Komisi lze v oblasti 
životního prostředí, klimatu, veřejného zdraví a bezpečnosti potravin udělit 
absolutorium za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2017.
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