
 

PA\1107358HU.docx  PE592.297v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

Európai Parlament 
2014-2019  

 

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
 

2016/2151(DEC) 

14.11.2016 

VÉLEMÉNYTERVEZET 

a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 

részéről 

a Költségvetési Ellenőrző Bizottság részére 

az Európai Unió 2015-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetésének 

végrehajtására vonatkozó mentesítésről, III. szakasz - Bizottság és végrehajtó 

ügynökségek 

(2016/2151(DEC)) 

A vélemény előadója: Giovanni La Via 

 



 

PE592.297v01-00 2/5 PA\1107358HU.docx 

HU 

PA_NonLeg 



 

PA\1107358HU.docx 3/5 PE592.297v01-00 

 HU 

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 

2015-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 

éghajlatváltozás elleni küzdelem, a közegészségügy és az élelmiszer-biztonság területén, 

valamint az ügynökségek költségvetéseinek végrehajtásával;  

3. tekintettel a környezet fejezetén belül a „vidékfejlesztés, halászat, környezet és éghajlat” 

szakasz átfogó hibaarányára, megjegyzi, hogy a hibaarány 2015-ben enyhén csökkent a 

Számvevőszék jelentése szerint és az előző évi 6%-hoz képest 5,3%-ot tett ki;  

Környezetvédelem és éghajlat-politika 

4. hangsúlyozza, hogy 369 251 846 euró összegű kötelezettségvállalási előirányzat állt a 

Környezetvédelmi Főigazgatóság rendelkezésére, és ennek 99,83%-a felhasználásra 

került; megjegyzi, hogy a kifizetési előirányzatok tekintetében kielégítő eredmény, hogy a 

rendelkezésre álló 332 260 333 euró 99,36%-a felhasználásra került; megjegyzi továbbá, 

hogy a LIFE+ igazgatási kiadásait két költségvetési éven keresztül hajtják végre 

(automatikus átvitelek révén), és hogy ezeket az igazgatási kiadásokat leszámítva a 

kifizetések végrehajtási aránya eléri a 99,72%-ot; 

5. elégedettségének ad hangot a LIFE+ működési költségvetésének általános végrehajtásával 

kapcsolatban, amely 2015-ben a kötelezettségvállalási előirányzatok tekintetében elérte a 

99,95%-ot, a kifizetési előirányzatok tekintetében pedig a 98,93%-ot; megjegyzi, hogy 

2015-ben 225,9 millió euró került lekötésre intézkedések támogatására, 40 millió euró 

került felhasználásra az Európai Beruházási Bank által kezelt pénzügyi eszközökre és 59,2 

millió euró került felhasználásra a Bizottság kezdeményezési és a politikák és a jogalkotás 

alakulásának nyomon követésével kapcsolatos szerepének támogatását célzó 

intézkedésekre; megjegyzi, hogy 10,2 millió euró került felhasználásra a LIFE-nak 

nyújtott igazgatási támogatásra és a Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség (EASME) 

támogatására;  

6. nyugtázza, hogy az Éghajlatpolitikai Főigazgatóság a kötelezettségvállalási előirányzatok 

esetében a 108 747 880 euró 99,9%-ára, a kifizetési előirányzatok esetében a 

47 479 530 euró 91,77%-ára javította a végrehajtási arányt, továbbá az igazgatási 

kiadásokat leszámítva a kifizetések végrehajtási aránya eléri a 96,88%-ot; 

7. hangsúlyozza, hogy 4 400 000 euró olyan nemzetközi egyezményekhez, 

jegyzőkönyvekhez és megállapodásokhoz való hozzájárulásként került elkülönítésre, 

amelyeknek az Unió részes fele, vagy amelyek tekintetében az Unió előkészítő munkában 

vesz részt; ezzel összefüggésben fontosnak tartja az Európai Parlament szerepének 
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megfelelő tükrözését; 

8. nyomatékosan kéri a költségvetési hatóságot, hogy a jövőben összpontosítson az Unió 

számára valódi hozzáadott értéket képviselő kísérleti projektekre és előkészítő 

intézkedésekre; tudomásul veszi, hogy összesen 1 400 000 euró kötelezettségvállalási 

előirányzatot és 5 599 888 euró kifizetési előirányzatot kitevő tíz kísérleti projekt és öt 

előkészítő intézkedés került végrehajtásra; 

Közegészségügy  

9. tudomásul veszi, hogy a második közegészségügyi program (2008–2013) értékelése 2015-

ben lezárult; tudomásul veszi, hogy a harmadik közegészségügyi program 2015-ben 

megerősítésre került az információk és a bevált gyakorlatok tagállamok közötti cseréjének 

támogatása és elősegítése érdekében a jelenlegi migrációs nyomásra, és különösen arra 

való tekintettel, hogy az Egészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Főigazgatóság személyes 

egészségügyi nyilvántartást készít a migránsok egészségügyi értékeléséről az uniós 

fogadóállomásokon és fogadóterületeken való felhasználás céljából, továbbá kiegészítő 

költségvetést állít össze a migránsok egészségéhez kapcsolódó projektekre; 

10. megjegyzi, hogy a 2014 és 2020 közötti időszakra szóló közegészségügyi program 

végrehajtási aránya 99,9%-kal nagyon jó, és hogy a rendelkezésre álló kifizetési 

előirányzatokat teljes mértékben elköltötték; 

11. megjegyzi, hogy az Egészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Főigazgatóság 2015-ben a 

közegészségügyi költségvetési tételek alatt 237 251 659 euró végrehajtásáért volt felelős, 

amelynek 97,4%-a kielégítő módon került lekötésre; megjegyzi továbbá, hogy a kifizetési 

előirányzatok végrehajtási szintje 97,2%; hangsúlyozza azonban, hogy az egészségügy 

területén rendelkezésre álló forrásokat teljes mértékben felhasználták, az Európai 

Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC), az Európai 

Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) és az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) 

kivételével; mindazonáltal hangsúlyozza, hogy az említett kötelezettségvállalási 

előirányzatok esetében az alulteljesítés teljes mértékben megfelel a 2014-es eredménynek; 

12.tudomásul veszi, hogy az ügynökségek számlái 3 083 926 euró (ECDC), 1 089 066 euró 

(EFSA) és 1 949 934 euró (EMA) pozitív költségvetési eredményt mutattak, és hogy ez az 

összeg célhoz kötött bevételből származó kötelezettségvállalási előirányzatként került 

lekönyvelésre 2015-ben, 2016-os végrehajtási céllal; ezért ennek figyelembevételével 

elismeri, hogy a végrehajtási arány 100%-os e három ügynökségnél;  

13. a kifizetési előirányzatokat illetően megjegyzi, hogy a 2015. szeptemberi globális 

átcsoportosítás során 8,1 millió euró kifizetési előirányzat került vissza az 

egészségügyhöz; 

Élelmiszer-biztonság, állategészségügy, állatjólét és növényegészségügy 

14. tudomásul veszi, hogy az élelmiszer- és takarmánybiztonság, az állategészségügy, az 

állatjólét és a növényegészségügy kötelezettségvállalási előirányzatait illetően a globális 

átcsoportosítási eljárás során az élelmiszerre és takarmányra szánt költségvetésből 12,9 

millió euró, a növényegészségügy területéről 2,4 millió euró, míg a szükséghelyzeti 

alapból 10,5 millió euró került visszatérítésre; megjegyzi, hogy a fennmaradó, 

rendelkezésre álló kötelezettségvállalási előirányzatok teljes körűen végrehajtásra 
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kerültek; 

15. megjegyzi, hogy 2015-ben nem került megszavazásra új kísérleti projekt; tudomásul 

veszi, hogy az állatszállításhoz kapcsolódó ellenőrző állomásokkal kapcsolatos előkészítő 

intézkedéssel kapcsolatban 2015-ben 0,4 millió eurós egyenlegkifizetésre került sor; 

16. a rendelkezésre álló adatok és a végrehajtási jelentés alapján úgy véli, hogy a 2015-ös 

pénzügyi év vonatkozásában megadható a mentesítés a Bizottság számára a 

környezetvédelmi és éghajlat-politika, a közegészségügy és az élelmiszer-biztonság 

területén eszközölt kiadások tekintetében. 


