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POBUDE

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za proračunski nadzor kot 
pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. je zadovoljen s tem, kako je Komisija v letu 2017 na splošno izvrševala proračunske 
postavke za okolje, podnebne ukrepe, javno zdravje in varnost hrane;

2. je zadovoljen z delom petih decentraliziranih agencij, ki so v njegovi pristojnosti in 
opravljajo tehnične, znanstvene ali upravne naloge ter tako pomagajo institucijam Unije 
pri oblikovanju in izvajanju politik na področjih okolja, podnebja, javnega zdravja in 
varnosti hrane, prav tako pa je zadovoljen z načinom, na katerega te agencije izvršujejo 
svoje proračune;

3. ugotavlja, da se je Računsko sodišče letos odločilo, da v svojem letnem poročilu o 
izvrševanju proračuna za proračunsko leto 2017 ne zagotovi ocene ali ocenjene stopnje 
napake za področje razvoja podeželja, tržnih ukrepov, okolja, podnebnih ukrepov in 
ribištva, ampak ponudi vpogled v vrsto napak, do katerih lahko pride na tem področju 
(zlasti neupravičeni prejemniki, dejavnosti, projekti ali odhodki); ugotavlja, da je samo 
6 od 230 transakcij, uporabljenih v vzorcu za ocenjevanje stopnje napake za „naravne 
vire“ (2,4 %), povezanih z okoljem, podnebnimi ukrepi in ribištvom; ugotavlja, da za 
razdelek 3, ki vključuje porabo za zdravje ter varnost hrane in krme, ni bila izračunana 
stopnja napake;

Okolje in podnebni ukrepi

4. ugotavlja, da je program LIFE v letu 2017 praznoval svojo 25. obletnico; poudarja, da je 
program zagotovil 222 milijonov EUR za sofinanciranje 139 novih projektov;

5. poudarja, da so potrebna nadaljnja prizadevanja za zmanjšanje zamud pri plačilih v 
okviru programa LIFE, saj je 5,8 % plačil leta 2017 prekoračilo zakonske roke (3,9 % 
leta 2016, 12 % leta 2015);

6. poudarja, da je bila vmesna ocena programa LIFE, ki zajema obdobje 2014–2015, 
objavljena leta 2017; ugotavlja, da je bila ocena osredotočena zlasti na postopke za 
doseganje ciljev programa, ker se večina projektov še ni začela, zaključenih pa je bilo le 
nekaj, ter je ponudila sklep, da program LIFE zagotavlja dodano vrednost Unije, in 
poudarila možne izboljšave; poudarja, da postopkov upravljanja nepovratnih sredstev, 
zlasti postopkov prijav in poročanj, ni treba samo poenostaviti, ampak tudi bistveno 
pospešiti;

7. ugotavlja, da določbe sklepa o zunanjem izvajanju za sodelovanje z Izvajalsko agencijo 
za mala in srednja podjetja (EASME) v zvezi z osebjem kažejo, da človeški viri v GD 
ENVI ne zadostujejo za dejavnosti v zvezi s programom LIFE, zaradi česar bi lahko bil 
potreben nadaljnji pregled delovnih metod in ureditev v tem generalnem direktoratu;

8. poudarja, da so sistemi notranje kontrole GD ENVI in GD CLIMA, ki so bili revidirani, 
le deloma učinkoviti, saj je treba nekatera zelo pomembna priporočila še vedno 
obravnavati v skladu z dogovorjenimi akcijskimi načrti;
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9. ugotavlja, da je GD CLIMA od 1. oktobra 2017 dalje reorganiziran in da je bila 
ukinjena direkcija za skupne vire ENVI/CLIMA, vključno z njeno enoto za proračun in 
finance, ter da generalni direktorat zdaj v celoti vključuje finančne dejavnosti, upravno 
podporo, notranje komunikacijske dejavnosti in dejavnosti informacijske tehnologije 
direkcije za skupne vire;

10. poudarja, da GD CLIMA in GD BUDG spremljata cilj 20 % za vključevanje podnebnih 
vprašanj v večletni finančni okvir, GD CLIMA pa podpira druge generalne direktorate 
pri vključevanju podnebnih vprašanj v njihove dejavnosti; obžaluje, da se je za 
leto 2017 pokazalo, da je bilo za dejavnosti, ki so povezane s podnebjem, porabljenega 
le 19,3 % proračuna Unije, in da se ocenjuje, da bo ta delež v obdobju 2014–2020 v 
povprečju znašal zgolj 18,8 %;

11. je zaskrbljen, ker je pridržek zaradi ohranitve ugleda v zvezi s preostalimi pomembnimi 
varnostnimi pomanjkljivostmi, opredeljenimi v registru sistema trgovanja z emisijami 
(EU ETS), ponovljen v letnem poročilu o dejavnostih GD CLIMA za leto 2017;

Javno zdravje

12. pozdravlja, da so bile odobritve za prevzem obveznosti in odobritve za plačila v okviru 
tretjega zdravstvenega programa v celoti izvršene; ugotavlja, da veliko večino ukrepov 
v sklopu tega programa izvaja Izvajalska agencija za potrošnike, zdravje, kmetijstvo in 
hrano (CHAFEA);

13. poudarja, da je GD SANTE leta 2017 zaključil vmesno oceno zdravstvenega programa 
za obdobje 2014–2016, v kateri je ugotovil, da je program prinesel oprijemljive 
rezultate in da je zelo pomemben za potrebe držav članic, ter priporočil krepitev 
prizadevanj za doseganje dodane vrednosti Unije, povečanje sinergij in zagotavljanje 
nadgradnje rezultatov s sodelovanjem z drugimi finančnimi instrumenti Unije;

14. pozdravlja uvedbo 24 evropskih referenčnih omrežij za bolnike z redkimi in 
kompleksnimi boleznimi, v katere je vključenih 900 visoko specializiranih enot 
zdravstvenega varstva iz več kot 300 bolnišnic v 26 državah, in sicer v 25 državah 
članicah ter na Norveškem;

Varnost hrane, zdravje in dobrobit živali ter zdravje rastlin

15. pozdravlja, da so bile v celoti izvršene tako odobritve za prevzem obveznosti kot 
odobritve plačil, ki so bile na voljo za programe na področju varnosti hrane, zdravja in 
dobrobiti živali ter zdravja rastlin;

16. obžaluje, da je povprečna stopnja preostale napake pri GD SANTE v letu 2017 dosegla 
2,5 % za vse dejavnosti na področju varnosti hrane in krme ter s tem presegla 2-odstotni 
prag pomembnosti; ugotavlja, da so razlog precenjeni stroški v zahtevkih držav članic 
za njihovo povračilo v okviru strukturnih sprememb, uvedenih pri upravljanju in 
nadzoru zahtevkov v eni državi članici; poziva GD SANTE, naj sprejme vse potrebne 
ukrepe, s katerimi bo zagotovil, da se to v prihodnje ne bo več dogajalo, na primer s 
pogostejšo uporabo poenostavitvenih ukrepov, ki jih ponuja finančna uredba;

17. poudarja, da je GD SANTE v letu 2017 objavil vmesno oceno skupnega finančnega 
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okvira za prehranjevalno verigo za obdobje 2014–2020, v kateri je ugotovil, da sedanji 
okvir deluje dobro in je prispeval k doseganju dodane vrednosti EU; ugotavlja, da si 
Komisija v skladu s priporočilom Računskega sodišča prizadeva za razvoj metodologije 
analize stroškovne učinkovitosti na področju prehranske verige, da bi izboljšala 
prihodnje ekonomske ocene ukrepov, ki jih financira Unija;

18. na osnovi razpoložljivih podatkov in poročila o izvrševanju meni, da se Komisiji lahko 
podeli razrešnica glede izvrševanja odhodkov na področju okoljske in podnebne 
politike, javnega zdravja in varnosti hrane za proračunsko leto 2017.
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