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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 2017 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, a tym samym pomagają instytucjom Unii w 
opracowywaniu i wdrażaniu strategii politycznych dotyczących środowiska, klimatu, 
zdrowia publicznego i bezpieczeństwa żywności, a także wyraża zadowolenie ze 
sposobu, w jaki te agencje wykonują swoje budżety; 

3. zauważa, że w tym roku Trybunał Obrachunkowy („Trybunał”) w sprawozdaniu 
rocznym z wykonania budżetu za rok budżetowy 2017 („sprawozdanie Trybunału”) 
postanowił nie wydawać oceny ani nie podawać szacowanego poziomu błędu w 
odniesieniu do obszaru „rozwój obszarów wiejskich, środki rynkowe, środowisko 
naturalne, działania w dziedzinie klimatu i rybołówstwo”, ale przedstawił szczegółowe 
informacje dotyczące rodzajów błędów, jakie mogą występować w tym obszarze 
(głównie niekwalifikowalni beneficjenci, działania, projekty czy wydatki); zwraca 
uwagę, że jedynie 6 z 230 transakcji w próbie użytej do oszacowania poziomu błędów 
w obszarze „Zasoby naturalne” (2,4 %) odnosi się do środowiska, działań w dziedzinie 
klimatu i rybołówstwa; zauważa, że nie obliczono wskaźnika błędu dla działu 3, który 
obejmuje wydatki na zdrowie oraz bezpieczeństwo żywności i paszy;

Środowisko i działania w dziedzinie klimatu

4. zauważa, że w 2017 r. obchodzono 25. rocznicę ustanowienia programu LIFE; 
podkreśla, że program ten zapewnił 222 mln EUR na współfinansowanie 139 nowych 
projektów; 

5. podkreśla, że należy dołożyć dalszych starań, aby zmniejszyć opóźnienia w 
płatnościach w ramach programu LIFE, jako że w 2017 r. 5,8 % płatności dokonano po 
przewidzianych w prawie terminach (3,9 % w 2016 r., 12 % w 2015 r.);

6. wskazuje, że w 2017 r. wydano śródterminową ocenę programu LIFE, obejmującą lata 
2014–2015; zauważa, że ponieważ większości projektów jeszcze nie rozpoczęto, a 
niewiele projektów zakończono, ocena ta skupiała się głównie na procesach 
wprowadzonych z myślą o realizacji celów programu LIFE i stwierdzono w niej, że 
program LIFE zapewnia Unii wartość dodaną, oraz wskazano ewentualne usprawnienia; 
podkreśla, że procedury zarządzania dotacjami, w szczególności procesy dotyczące 
wniosków i sprawozdawczości, należy nie tylko uprościć, ale też znacznie 
przyspieszyć;
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7. odnotowuje, że postanowienia decyzji o eksternalizacji dotyczącej współpracy z 
Agencją Wykonawczą ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME) odnoszące się 
do personelu wskazują, że sytuacja kadrowa w DG ENV jest bardzo napięta, jeśli 
chodzi o działania związane z programem LIFE, co może wymagać dalszego przeglądu 
metod i organizacji pracy w tej dyrekcji; 

8. podkreśla, że poddane audytowi systemy kontroli wewnętrznej DG ENV i DG CLIMA 
są tylko częściowo skuteczne, ponieważ należy jeszcze wdrożyć niektóre bardzo ważne 
zalecenia zgodnie z ustalonymi planami działań;

9. zauważa, że dnia 1 października 2017 r. dokonano reorganizacji DG CLIMA i 
zamknięto wspólną dla ENV i CLIMA Dyrekcję ds. Zasobów, w tym jej dział ds. 
budżetu i finansów, oraz że DG w pełni przejęła działania wspólnej Dyrekcji ds. 
Zasobów w zakresie finansów, wsparcia administracyjnego, komunikacji wewnętrznej i 
technologii informacyjnej; 

10. podkreśla, że DG CLIMA i DG BUDG monitorują cel dotyczący uwzględniania kwestii 
klimatu w wieloletnich ramach finansowych na poziomie 20 % oraz że DG CLIMA 
wspiera inne DG we włączaniu kwestii klimatu do ich działań; ubolewa nad tym, że w 
2017 r. jedynie 19,3 % budżetu Unii przeznaczono na działania związane z klimatem 
oraz że szacuje się, iż średnia za okres 2014–2020 wyniesie zaledwie 18,8 %;

11. wyraża zaniepokojenie tym, że w rocznym sprawozdaniu z działalności DG CLIMA za 
2017 r. powtórzono zastrzeżenie z przyczyn związanych z reputacją dotyczące 
utrzymującego się poważnego uchybienia w zakresie bezpieczeństwa stwierdzonego w 
rejestrze Unii dotyczącym systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS);

Zdrowie publiczne

12 z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w pełni zrealizowano zarówno środki na 
zobowiązania, jak i środki na płatności trzeciego Programu działań Unii w dziedzinie 
zdrowia; zauważa, że zdecydowaną większość działań tego programu realizuje Agencja 
Wykonawcza ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności (Chafea);

13. podkreśla, że w 2017 r. DG SANTE ukończyła ocenę śródokresową Programu działań 
Unii w dziedzinie zdrowia obejmującą lata 2014–2016, w której stwierdzono, że 
program ten przyniósł wymierne rezultaty i w dużym stopniu zaspokoił potrzeby państw 
członkowskich, oraz zalecono wzmożenie starań w celu zapewnienia unijnej wartości 
dodanej, zwiększenia synergii i zapewnienia rozpowszechniania rezultatów dzięki 
współpracy z innymi instrumentami finansowymi Unii;

14 z zadowoleniem przyjmuje uruchomienie 24 europejskich sieci referencyjnych dla 
pacjentów z rzadkimi i skomplikowanymi chorobami, które to sieci obejmują 900 
wysokospecjalistycznych jednostek opieki zdrowotnej z ponad 300 szpitali w 26 
krajach, czyli 25 państwach członkowskich i Norwegii;

Bezpieczeństwo żywności, zdrowie i dobrostan zwierząt i zdrowie roślin

15. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w pełni zrealizowano zarówno środki na 
zobowiązania, jak i środki na płatności przeznaczone na programy w dziedzinie 
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bezpieczeństwa żywności, zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia roślin;

16. ubolewa nad tym, że w 2017 r. średni błąd rezydualny DG SANTE sięgnął 2,5 % dla 
ogólnej działalności w obszarze bezpieczeństwa żywności i paszy i przekroczył próg 
istotności wynoszący 2 %; zwraca uwagę, że jest to spowodowane zawyżeniem przez 
państwa członkowskie kosztów, o zwrot których się ubiegano, w kontekście zmian 
strukturalnych wprowadzonych do zarządzania tymi wnioskami i kontrolowania ich w 
jednym państwie członkowskim; zwraca się do DG SANTE o podjęcie wszystkich 
możliwych środków, by taka sytuacja już się nie powtórzyła, na przykład poprzez 
częstsze korzystanie ze środków upraszczających przewidzianych w rozporządzeniu 
finansowym;

17. podkreśla, że w 2017 r. DG SANTE wydała ocenę śródterminową wspólnych ram 
finansowych dla łańcucha żywnościowego 2014–2020, w której stwierdzono, że obecne 
ramy funkcjonują prawidłowo i przyczyniły się do zapewnienia wartości dodanej UE; 
odnotowuje, że zgodnie z zaleceniem Trybunału Komisja pracuje nad stworzeniem 
metody analizy opłacalności w dziedzinie łańcucha żywnościowego, która zostanie 
wdrożona w celu zapewnienia w przyszłości solidniejszej oceny gospodarczej działań 
finansowanych przez Unię;

18. na podstawie dostępnych danych i sprawozdania dotyczącego wykonania uważa, że 
można udzielić Komisji absolutorium za rok budżetowy 2017 w odniesieniu do 
wydatków w dziedzinie polityki ochrony środowiska i klimatycznej, zdrowia 
publicznego i bezpieczeństwa żywności.
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