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NÁVRHY 

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro 

rozpočtovou kontrolu jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto 

návrhy: 

1. je spokojen s celkovým čerpáním prostředků ze strany Komise v rozpočtových položkách 

týkajících se životního prostředí, oblasti klimatu, veřejného zdraví a bezpečnosti potravin 

v roce 2015;  

2. je spokojen s prací pěti decentralizovaných agentur, které spadají do jeho působnosti 

a které provádějí technické, vědecké nebo manažerské úkoly a napomáhají tak orgánům 

Unie při vytváření a provádění politik v oblasti životního prostředí, klimatu, veřejného 

zdraví a bezpečnosti potravin, i se způsobem plnění rozpočtů těchto agentur; 

3. pokud jde o celkovou míru chyb v oddílu „Rozvoj venkova, rybolov, životní prostředí 

a klima“, ze zprávy Účetního dvora za rok 2015 zjišťuje, že v kapitole týkající se 

životního prostředí došlo k mírnému snížení míry chyb na 5,3 % ze 6 % v předchozím 

roce; 

Životní prostředí a klimatická opatření 

4. zdůrazňuje, že GŘ ENV mělo k dispozici částku 369 251 846 EUR v prostředcích na 

závazky a 99,83 % této částky bylo vyčerpáno; konstatuje, že pokud jde o prostředky na 

platby, je uspokojivé, že bylo využito 99,36 % z disponibilní částky 332 260 333 EUR; 

poznamenává navíc, že správní výdaje programu LIFE + se provádějí během dvou 

rozpočtových roků (formou automatických přenosů), a pokud se tyto správní výdaje 

neberou v potaz, dosahuje míra čerpání prostředků na platby 99,72 %; 

5. je spokojen s celkovým plněním provozního rozpočtu programu LIFE+, které v roce 2015 

činilo 99,95 % u prostředků na závazky a 98,93 % u prostředků na platby; konstatuje, že 

v roce 2015 byla vynaložena částka 225,9 milionu EUR na granty na činnost, částka 40 

milionů EUR byla použita na finanční nástroje, které spravuje Evropská investiční banka, 

a částka 59,2 milionu EUR byla vynaložena na opatření na podporu úlohy Komise, pokud 

jde o iniciování a sledování tvorby politik a právních předpisů; konstatuje, že částka 10,2 

milionu EUR byla použita na správní podporu programu LIFE a na podporu Výkonné 

agentury pro malé a střední podniky (EASME); 

6. bere na vědomí, že GŘ CLIMA zvýšilo svou míru čerpání prostředků na závazky 99,9 % 

z částky 108 747 880 EUR a míra čerpání prostředků na platby dosáhla 91,77 % z částky 

47 479 530 EUR, a pokud se neberou v potaz správní výdaje, dosahuje míra čerpání 

prostředků na platby 96,88 %; 

7. zdůrazňuje, že částka 4 400 000 EUR byla přidělena na příspěvky v rámci mezinárodních 

úmluv, protokolů a dohod, jichž je Unie smluvní stranou nebo v souvislosti s nimiž se 

Unie účastní přípravných prací; pokládá v této souvislosti za důležité, aby byla patřičně 

reflektována role Evropského parlamentu; 

8. vybízí rozpočtový orgán k tomu, aby se v budoucnu zaměřil na pilotní projekty (PP) 

a přípravné akce (PA) se skutečnou přidanou hodnotou pro Unii; bere na vědomí, že bylo 
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provedeno deset PP a pět PA a na všechny úhrnně bylo čerpáno 1 400 000 EUR 

v prostředcích na závazky a 5 599 888 EUR v prostředcích na platby; 

Veřejné zdraví  

9. zjišťuje, že v roce 2015 bylo dokončeno hodnocení druhého běhu programu Zdraví (v 

období 2008–2013); bere na vědomí, že v roce 2015 byly zvýšeny prostředky na třetí 

program Zdraví s cílem podpořit výměnu informací a osvědčených postupů v členských 

státech, které čelí obzvláště silnému tlaku migrace, a to zejména v souvislosti s tím, že DG 

SANTE připravovalo osobní zdravotní záznamy pro zdravotní prohlídky migrantů, které 

byly určeny pro hotspoty a přijímací centra, a s dalšími rozpočtovými prostředky na 

projekty týkající se zdraví migrantů; 

10. konstatuje, že úroveň čerpání prostředků u programu Veřejné zdraví na období 2008–2014 

je velmi dobrá, činí 99,9 %, a že prostředky na platby, které byly k dispozici, byly 

vyčerpány v plné výši; 

11. konstatuje, že GŘ SANTE bylo odpovídalo v roce 2015 za čerpání částky ve výši 237 251 

659 EUR v rozpočtových položkách na veřejné zdraví, a že z této částky bylo uspokojivě 

vynaloženo 97,4 %; všímá si také toho, že míra čerpání prostředků na platby činí 97,2 %; 

zdůrazňuje však, že v oblasti zdraví byly plně vyčerpány veškeré prostředky, s výjimkou 

prostředků Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC), Evropského 

úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) a Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA); 

zdůrazňuje nicméně, že nedočerpání těchto prostředků na závazky plně odpovídá zůstatku 

v rozpočtu na rok 2014; 

12. zjišťuje, že účetní závěrka těchto agentur vykazuje zůstatek prostředků v rozpočtu ve výši 

3 083 926 EUR (u ECDC), 1 089 066 EUR (u EFSA) a 1 949 934 EUR (u EMA) a že tato 

částka byla v roce 2015 zaúčtována jako prostředky účelově vázaných příjmů, které budou 

čerpány v roce 2016; proto s přihlédnutím k této skutečnosti uznává, že i u těchto tří 

agentur je míra čerpání prostředků 100 %; 

13. pokud jde o prostředky na platby, konstatuje, že při souhrnném převodu v září 2015 byly 

v oblasti zdraví vráceny prostředky na platby ve výši 8,1 milionu EUR; 

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

14. zjišťuje, že pokud jde o prostředky na závazky na bezpečnost potravin a krmiv, zdraví 

a dobré životní podmínky zvířat a zdraví rostlin, bylo při souhrnném převodu vráceno 

z rozpočtu na potraviny a krmiva 12,9 milionu EUR, z rozpočtu na zdraví rostlin 2,4 

milionu EUR a z Fondu pro mimořádná opatření 10,5 milionu EUR; konstatuje, že zbytek 

prostředků na závazky, které byly k dispozici, byl plně vyčerpán; 

15. konstatuje, že v roce 2015 nebyly odhlasovány žádné nové pilotní projekty; zjišťuje, že 

pokud jde o PA týkající se kontrolních stanovišť pro přepravu zvířat, byla v roce 2015 

provedena platba zůstatku ve výši 0,4 milionu EUR; 

16. na základě dostupných údajů a zprávy o plnění je toho názoru, že Komisi lze udělit 

absolutorium za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2015 v oblasti politiky životního 

prostředí, klimatu, veřejného zdraví a bezpečnosti potravin. 


