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JAVASLATOK

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felhívja a 
Költségvetési Ellenőrző Bizottságot, mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló 
indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. elégedett a környezetvédelemre, éghajlat-politikára, közegészségügyre és élelmiszer-
biztonságra vonatkozó költségvetési tételek Bizottság általi általános végrehajtásával 
2017-ben; 

2. elégedett az illetékességi körébe tartozó öt decentralizált ügynökség munkájával, 
amelyek olyan technikai, tudományos vagy irányítási feladatokat látnak el, amelyek 
segítik az uniós intézményeket politikáik kidolgozásában és végrehajtásában a 
környezetvédelem, az éghajlat-politika, a közegészségügy és az élelmiszer-biztonság 
területén, valamint az ügynökségek költségvetéseinek végrehajtásával; 

3. megjegyzi, hogy ebben az évben a Számvevőszék a 2017-es pénzügyi évre vonatkozó 
költségvetés végrehajtásáról szóló éves jelentésében („a számvevőszéki jelentés”) úgy 
döntött, hogy a „Vidékfejlesztés, piaci intézkedések, környezetvédelem, éghajlat-
politika és halászat” területére vonatkozóan nem ad értékelést, illetve becsült 
hibaszintet, de betekintést nyújtott az e területen előforduló hibák típusára (főként 
támogatásra nem jogosult kedvezményezettek, tevékenységek, projektek vagy kiadások) 
vonatkozóan; megjegyzi, hogy a „Természeti erőforrások” területen a hibák szintjének 
becslésére használt mintában szereplő 230 ügyletből csak 6 (2,4%) kapcsolódik a 
környezethez, az éghajlat-politikához és a halászathoz; megjegyzi, hogy nem 
számították ki a hibaarányt a 3. fejezet esetében, amely magában foglalja az 
egészségügyre, illetve az élelmiszer- és takarmánybiztonságra fordított kiadásokat;

Környezetvédelem és éghajlat-politika

4. megjegyzi, hogy a LIFE program 2017-ben ünnepelte fennállásának 25. évfordulóját; 
kiemeli, hogy a program 222 millió EUR-t biztosított 139 új projekt 
társfinanszírozására; 

5. hangsúlyozza, hogy a LIFE program keretében további erőfeszítéseket kell tenni a 
kifizetések késedelmének csökkentésére, mivel 2017-ben a kifizetések 5,8%-a túllépte 
az előírt határidőket (3,9% 2016-ban, 12% 2015-ben);

6. rámutat arra, hogy a LIFE program 2014–2015 közötti időszakra vonatkozó félidős 
értékelését 2017-ben tették közzé; megjegyzi, hogy mivel a legtöbb projekt még nem 
kezdődött meg, és kevés projekt zárult le, ez az értékelés elsősorban a LIFE program 
célkitűzéseinek elérése érdekében bevezetett folyamatokra összpontosított, és arra a 
következtetésre jutott, hogy a LIFE program uniós hozzáadott értéket biztosít, 
ugyanakkor rámutatott az esetleges javítási lehetőségekre; hangsúlyozza, hogy a 
támogatáskezelési eljárásokat, különösen a kérelmezési és jelentéstételi eljárásokat 
nemcsak egyszerűsíteni kell, hanem jelentősen fel is kell gyorsítani;

7. megjegyzi, hogy a Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökséggel (EASME) való együttműködést 
célzó, kiszervezésről szóló határozat személyzetre vonatkozó feltételei azzal járnak, 
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hogy a személyzeti erőforrások nagyon szűkösek a Környezetvédelmi Főigazgatóságon 
a LIFE programhoz kapcsolódó tevékenységek tekintetében, ami a főigazgatóságon 
belüli munkamódszerek és intézkedések további felülvizsgálatát teheti szükségessé; 

8. kiemeli, hogy a Környezetvédelmi Főigazgatóság és az Éghajlatpolitikai Főigazgatóság 
ellenőrzött belsőkontroll-rendszerei csak részben eredményesek, mivel néhány nagyon 
fontos ajánlást még kezelni kell az elfogadott cselekvési terveknek megfelelően;

9. megjegyzi, hogy az Éghajlatpolitikai Főigazgatóságot 2017. október 1-jével 
átszervezték, hogy megszüntessék a Közös Erőforrások Igazgatóságát (ENV/CLIMA), 
beleértve annak költségvetési és pénzügyi osztályát, valamint hogy a főigazgatóság 
immár teljes mértékben integrálja a Közös Erőforrások Igazgatóságának pénzügyi 
tevékenységeit, adminisztratív támogatását, belső kommunikációs és informatikai 
tevékenységeit; 

10. hangsúlyozza, hogy a DG CLIMA és a DG BUDG követi nyomon a többéves pénzügyi 
keretben az éghajlati szempontok érvényesítésére vonatkozó 20%-os célkitűzést, és a 
DG CLIMA támogatja a többi főigazgatóságot abban, hogy az éghajlati szempontokat 
integrálják tevékenységeikbe; sajnálja, hogy 2017-ben az uniós költségvetésnek csupán 
19,3%-át fordították az éghajlatváltozással kapcsolatos tevékenységekre, és a becslések 
szerint a 2014–2020 közötti időszak átlaga csak 18,8% lesz;

11. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a DG CLIMA 2017. évi éves tevékenységi 
jelentésében megismétlődik a kibocsátáskereskedelmi rendszer (EU ETS) uniós 
nyilvántartásában a többi jelentős biztonsági hiányosság tekintetében a reputációval 
kapcsolatos okokból megfogalmazott fenntartás;

Közegészségügy

12.üdvözli, hogy a harmadik egészségügyi program kötelezettségvállalási és kifizetési 
előirányzatait egyaránt teljes mértékben végrehajtották; megjegyzi, hogy az 
egészségügyi program intézkedéseinek nagy többségét a Fogyasztó-, Egészség-, 
Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökség (CHAFEA) hajtja végre;

13. hangsúlyozza, hogy az Egészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Főigazgatóság 2017-ben 
befejezte a 2014 és 2016 közötti időszakra vonatkozó egészségügyi program félidős 
értékelését, amely arra a következtetésre jutott, hogy az egészségügyi program 
kézzelfogható eredményeket hozott és nagy jelentőséggel bír a tagállamok igényei 
szempontjából, és amely az uniós hozzáadott érték elérésére irányuló erőfeszítések 
fokozását, a szinergiák növelését és az eredmények egyéb uniós pénzügyi eszközökkel 
való együttműködés révén történő javítását ajánlotta;

14 üdvözli a ritka és összetett betegségben szenvedő betegeket kiszolgáló 24 európai 
referenciahálózat elindítását, amely 26 országban (25 tagállamban és Norvégiában) több 
mint 300 kórházában 900 igen speciális egészségügyi ellátást érint;

Élelmiszer-biztonság, állategészségügy, állatjólét és növényegészségügy

15. üdvözli, hogy az élelmiszer-biztonsági, állat-egészségügyi, állatjóléti és növény-
egészségügyi programok kötelezettségvállalásait és kifizetési előirányzatait egyaránt 
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teljes mértékben végrehajtották;

16. sajnálja, hogy a DG SANTE átlagos fennmaradó hibaaránya az élelmiszer- és 
takarmánybiztonság területén 2017-ben elérte a 2,5%-ot, meghaladva a 2%-os 
lényegességi küszöböt; megjegyzi, hogy ennek oka a tagállamok túlzott költségtérítési 
igényei, az egyik tagállam követeléseinek kezelése és ellenőrzése tekintetében 
végrehajtott strukturális változásokkal összefüggésben; kéri a DG SANTE-t, hogy 
tegyen meg minden szükséges intézkedést annak biztosítására, hogy ez a jövőben többet 
ne fordulhasson elő, például oly módon, hogy növelik a költségvetési rendelet által 
kínált egyszerűsítési intézkedések alkalmazását;

17. kiemeli, hogy a DG SANTE 2017-ben közzétette az élelmiszerláncra vonatkozó közös 
pénzügyi keret (2014–2020) félidős értékelését, amelyben arra a következtetésre jutott, 
hogy a jelenlegi keret jól működik, és hozzájárult az uniós hozzáadott érték eléréséhez; 
megjegyzi, hogy a Bizottság – a Számvevőszék ajánlásának megfelelően – azon 
dolgozik, hogy költséghatékonysági elemzési módszertant dolgozzon ki az 
élelmiszerlánc területére annak érdekében, hogy az uniós finanszírozású beavatkozások 
jövőbeli gazdasági értékelését alaposabbá tegye;

18. a rendelkezésre álló adatok és a végrehajtási jelentés alapján azon a véleményen van, 
hogy a 2017. évi pénzügyi év vonatkozásában megadható a mentesítés a Bizottság 
számára a környezetvédelem és az éghajlat-politika, a közegészségügy és az élelmiszer-
biztonság területén felmerült kiadások tekintetében.



PE627.682v02-00 6/7 AD\1169329HU.docx

HU

INFORMÁCIÓ A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT
BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma 22.1.2019

A zárószavazás eredménye +:
–:
0:

50
7
0

A zárószavazáson jelen lévő tagok Margrete Auken, Pilar Ayuso, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona 
Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa 
Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique 
Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio 
Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Arne 
Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise 
Grossetête, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, 
Benedek Jávor, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Valentinas 
Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Gilles 
Pargneaux, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Frédérique 
Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Ivica Tolić, Nils 
Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

A zárószavazáson jelen lévő póttagok Nikos Androulakis, Cristian-Silviu Buşoi, Christophe Hansen, Martin 
Häusling, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Tilly Metz, Bart Staes, Tiemo 
Wölken

A zárószavazáson jelen lévő póttagok 
(200. cikk (2) bekezdés)

Olle Ludvigsson



AD\1169329HU.docx 7/7 PE627.682v02-00

HU

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI 
ZÁRÓSZAVAZÁSA

50 +

ALDE Catherine Bearder, Jan Huitema, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, 
Frédérique Ries, Nils Torvalds

ENF Jean-François Jalkh

GUE/NGL Stefan Eck, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná

PPE Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian Silviu Buşoi, Birgit Collin Langen, Angélique 
Delahaye, José Inácio Faria, Karl Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, 
Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Christophe Hansen, Miroslav 
Mikolášik, Annie Schreijer Pierik, Ivica Tolić, Adina Ioana Vălean

S&D Nikos Androulakis, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón 
Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Olle Ludvigsson, 
Susanne Melior, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Daciana Octavia Sârbu, 
Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE Margrete Auken, Bas Eickhout, Martin Häusling, Benedek Jávor, Tilly Metz, Bart Staes

7 -

ECR Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter, 
Jadwiga Wiśniewska

EFDD Sylvie Goddyn

0 0

Jelmagyarázat:
+ : mellette
- : ellene
0 : tartózkodás


	1169329HU.docx

