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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 rozpočtu Komisiou v rozpočtových okruhoch 
pre životné prostredie, opatrenie v oblasti klímy, verejné zdravie a bezpečnosť potravín 
v roku 2017; 

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. konštatuje, že tento rok Dvor audítorov vo svojej výročnej správe o plnení rozpočtu za 
rozpočtový rok 2017 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) rozhodol, že neposkytne 
posúdenie ani odhadovanú chybovosť v oblasti rozvoja vidieka, trhových opatrení, 
životného prostredia, opatrenia v oblasti klímy a rybárstva, ale poskytol informácie o 
type chýb, ktoré sa môžu v týchto oblastiach vyskytnúť (najmä neoprávnení 
príjemcovia, činnosti, projekty alebo výdavky); konštatuje, že len 6 z 230 operácií vo 
vzorke použitej na odhad chybovosti v oblasti „Prírodné zdroje“ (2,4 %) sa týka 
životného prostredia, opatrenia v oblasti klímy a rybárstva; konštatuje, že nebola 
vypočítaná žiadna miera chybovosti pre okruh 3, ktorý zahŕňa výdavky na zdravie a na 
bezpečnosť potravín a krmív;

Opatrenia v oblasti životného prostredia a klímy

4. poznamenáva, že v roku 2017 sme si pripomenuli 25. výročie programu LIFE; 
zdôrazňuje, že program poskytol 222 miliónov EUR na spolufinancovanie 139 nových 
projektov; 

5. zdôrazňuje, že treba vyvinúť ďalšie úsilie na zníženie oneskorení platieb v rámci 
programu LIFE, keďže v roku 2017 prekročilo 5,8 % platieb zákonné lehoty (3,9 % v 
roku 2016, 12 % v roku 2015);

6. poukazuje na to, že v roku 2017 bolo zverejnené hodnotenie programu LIFE v polovici 
trvania zamerané na roky 2014 – 2015; konštatuje, že väčšina projektov sa ešte len mala 
začať a len málo projektov bolo ukončených, a že hodnotenie sa preto sústredilo najmä 
na procesy zavedené na dosiahnutie cieľov programu LIFE a dospelo sa v ňom k 
záveru, že program LIFE poskytuje pridanú hodnotu Únie, pričom poukazuje na možné 
zlepšenia; zdôrazňuje, že postupy riadenia grantov, najmä postupy podávania žiadostí a 
podávania správ, by sa mali nielen zjednodušiť, ale aj výrazne zrýchliť;

7. poznamenáva, že podmienky rozhodnutia o externalizácii na účely spolupráce s 
Výkonnou agentúrou pre malé a stredné podniky (EASME), pokiaľ ide o zamestnancov, 
naznačujú, že situácia týkajúca sa zamestnancov je v GR ENV veľmi napätá, pokiaľ ide 
o činnosti súvisiace s programom LIFE, čo si môže vyžadovať ďalšie preskúmanie 
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pracovných metód a opatrení v rámci GR; 

8. zdôrazňuje, že tie systémy vnútornej kontroly GR ENV a GR CLIMA, ktoré boli 
predmetom auditu, sú len čiastočne účinné, keďže stále treba vyriešiť niektoré veľmi 
dôležité odporúčania v súlade s dohodnutými akčnými plánmi;

9. poznamenáva, že k 1. októbru 2017 došlo k reorganizácii GR CLIMA, v rámci ktorej sa 
zrušilo riaditeľstvo pre spoločné zdroje (SRD) ENV/CLIMA vrátane jeho rozpočtového 
a finančného útvaru, a že GR teraz v plnej miere zahŕňa finančné činnosti, 
administratívnu podporu, vnútornú komunikáciu a činnosti v oblasti informačných 
technológií, za ktoré bolo zodpovedné riaditeľstvo pre spoločné zdroje; 

10. zdôrazňuje, že GR CLIMA a GR BUDG monitorujú 20 % cieľ zohľadňovania 
problematiky klímy vo viacročnom finančnom rámci a že GR CLIMA podporuje 
ostatné GR pri začleňovaní problematiky klímy do ich činností; vyjadruje poľutovanie 
tým, že v roku 2017 sa len 19,3 % rozpočtu Únie vynaložilo na činnosti súvisiace s 
klímou a že sa odhaduje, že za obdobie 2014 – 2020 sa v priemere dosiahne hodnota len 
18,8 %;

11. je znepokojený skutočnosťou, že výhrada z dôvodu ochrany dobrej povesti týkajúca sa 
zostávajúcich významných nedostatkov v oblasti bezpečnosti zistených v únijnom 
registri systému EÚ na obchodovanie s emisiami (EU ETS) sa opakuje vo výročnej 
správe o činnosti GR CLIMA za rok 2017;

Verejné zdravie

12. víta skutočnosť, že viazané aj platobné rozpočtové prostriedky tretieho programu v oblasti 
zdravia (ďalej len „program v oblasti zdravia“) sa čerpali v plnej miere; konštatuje, že 
veľká väčšina opatrení programu v oblasti zdravia sa vykonáva prostredníctvom 
Výkonnej agentúry pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny 
(CHAFEA);

13. zdôrazňuje, že GR SANTE v roku 2017 dokončilo hodnotenie programu v oblasti 
zdravia v polovici trvania za roky 2014 – 2016, v ktorom sa dospelo k záveru, že 
program v oblasti zdravia priniesol hmatateľné výsledky a bol veľmi dôležitý pre 
potreby členských štátov, a ktorý odporučil posilniť úsilie o dosiahnutie pridanej 
hodnoty Únie, zvýšiť synergie a zabezpečiť zlepšenie výsledkov prostredníctvom 
spolupráce s ostatnými finančnými nástrojmi Únie;

14. víta spustenie 24 európskych referenčných sietí pre pacientov so zriedkavými a s 
komplexnými chorobami, ktoré zahŕňajú 900 vysoko špecializovaných zdravotníckych 
zariadení z viac ako 300 nemocníc v 26 krajinách, t. j. 25 členských štátoch a v Nórsku;

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

15. víta skutočnosť, že viazané aj platobné rozpočtové prostriedky, ktoré sú k dispozícii na 
programy v oblasti bezpečnosti potravín, zdravia zvierat a dobrých životných 
podmienok zvierat a zdravia rastlín, sa čerpali v plnej miere;

16. vyjadruje poľutovanie nad tým, že priemerná zvyšková chybovosť GR SANTE bola v 
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roku 2017 na úrovni 2,5 % za celkovú činnosť v oblasti bezpečnosti potravín a krmív a 
bol prekročený prah významnosti 2 %; konštatuje, že to bolo v dôsledku nadhodnotenia 
v žiadostiach o úhradu nákladov členských štátov, a to v súvislosti so štrukturálnymi 
zmenami riadenia a kontrol žiadostí v jednom členskom štáte; žiada GR SANTE, aby 
prijalo všetky potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby sa to v budúcnosti 
neopakovalo, a to napríklad rozšírením využívania opatrení na zjednodušenie, ktoré 
ponúka nariadenie o rozpočtových pravidlách;

17. zdôrazňuje, že GR SANTE v roku 2017 zverejnilo hodnotenie spoločného finančného 
rámca pre potravinový reťazec na obdobie 2014 – 2020 v polovici trvania, v ktorom sa 
dospelo k záveru, že súčasný rámec funguje dobre a prispieva k dosiahnutiu pridanej 
hodnoty EÚ; poznamenáva, že Komisia podľa odporúčania Dvora audítorov pracuje na 
vytvorení metodiky analýzy nákladovej efektívnosti pre oblasť potravinového reťazca s 
cieľom zvýšiť spoľahlivosť budúcich ekonomických hodnotení zásahov financovaných 
Úniou;

18. na základe dostupných údajov a správy o plnení rozpočtu sa domnieva, že Komisii 
možno udeliť absolutórium v súvislosti s výdavkami v oblastiach politiky životného 
prostredia a klímy, verejného zdravia a bezpečnosti potravín za rozpočtový rok 2017.
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