
 

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

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

Parlament Europejski 
2014-2019  

 

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
 

2016/2151(DEC) 

14.11.2016 

PROJEKT OPINII 

Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i 

Bezpieczeństwa Żywności 

dla Komisji Kontroli Budżetowej 

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na 

rok budżetowy 2015, sekcja 3 – Komisja i agencje wykonawcze 

(2016/2151(DEC)) 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Giovanni La Via 

 



 

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

PL 

PA_NonLeg 



 

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

 PL 

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 ogólny poziom wykonania przez Komisję w 2015 r. pozycji budżetowych 

dotyczących środowiska, zdrowia publicznego, działań w dziedzinie klimatu i 

bezpieczeństwa żywności za zadowalający;  

2. jest zadowolony z działalności pięciu agencji zdecentralizowanych podlegających 

kompetencjom komisji ENVI, które wykonują zadania techniczne, naukowe lub 

zarządzające, dzięki którym instytucje Unii mogą opracowywać i wdrażać strategie 

polityczne dotyczące środowiska, klimatu, zdrowia publicznego i bezpieczeństwa 

żywności, a także ze sposobu, w jaki te agencje wykonują swe budżety;  

3. jeśli chodzi o ogólny poziom błędu w sekcji dotyczącej rozwoju obszarów wiejskich, 

rybołówstwa, środowiska i klimatu w rozdziale poświęconym środowisku naturalnemu, 

zauważa w sprawozdaniu Trybunału Obrachunkowego za rok 2015 nieznacznie niższy 

poziom błędu wynoszący 5,3 % w porównaniu z 6,2 % w poprzednim roku;  

Środowisko i działania w dziedzinie klimatu 

4. podkreśla, że DG ENV dysponowała kwotą 369 251 846 EUR w postaci środków na 

zobowiązania, z których 99,83 % zostało wykorzystanych; stwierdza, że jeśli chodzi o 

środki na płatności, zadowalające jest to, że z dostępnych 332 260 333 EUR 

wykorzystano 99,36 %; zauważa ponadto, że wydatki administracyjne na program LIFE+ 

są realizowane w trakcie dwóch lat budżetowych (za pomocą automatycznych 

przeniesień), tak więc gdyby nie uwzględniać wydatków administracyjnych, wskaźnik 

wykonania w odniesieniu do płatności wyniósłby 99,72 %; 

5. jest zadowolony z ogólnego poziomu wykonania budżetu operacyjnego LIFE+, który w 

2015 r. wyniósł 99,95 % w odniesieniu do środków na zobowiązania i 98,93 % w 

odniesieniu do środków na płatności; stwierdza, że w 2015 r. na dotacje na działania 

przeznaczono 225,9 mln EUR, kwotę 40 mln EUR wykorzystano na instrumenty 

finansowe zarządzane przez Europejski Bank Inwestycyjny, a 59,2 mln  EUR 

wykorzystano na działania mające wspierać rolę Komisji, jaką jest inicjowanie i 

monitorowanie rozwoju strategii politycznych i prawodawstwa; zauważa, że 10,2 mln 

EUR wykorzystano na wsparcie administracyjne programu LIFE oraz wsparcie Agencji 

Wykonawczej ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME);  

6. stwierdza, że w DG CLIMA wskaźnik wykonania środków na zobowiązania, które 

wynosiły 108 747 880 EUR, wzrósł do poziomu 99,9 %, a środków na płatności w kwocie 

47 479 530 EUR – do 91,77 %, oraz że gdyby nie brać pod uwagę wydatków 

administracyjnych wskaźnik wykonania w odniesieniu do płatności wyniósłby 96,88 %; 

7. podkreśla, że kwotę 4 400 000 EUR przeznaczono na składki wynikające 

z międzynarodowych konwencji, protokołów i umów, których Unia jest stroną lub w 

związku z którymi jest zaangażowana w prace przygotowawcze; uważa, że w związku z 

tym ważne jest, aby należycie odzwierciedlić rolę Parlamentu Europejskiego; 
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8. zachęca władzę budżetową do skoncentrowania się w przyszłości na projektach 

pilotażowych i działaniach przygotowawczych o prawdziwej wartości dodanej dla Unii; 

zauważa, że zrealizowano dziesięć projektów pilotażowych i pięć działań 

przygotowawczych, których łączna wartość wyniosła 1 400 000 EUR w środkach na 

zobowiązania i 5 599 888 EUR w środkach na płatności; 

Zdrowie publiczne  

9. stwierdza, że w 2015 r. zakończono ocenę drugiego programu w dziedzinie zdrowia (na 

lata 2008–2013); odnotowuje, że trzeci program w dziedzinie zdrowia został w 2015 r. 

wzmocniony z myślą o wspieraniu i pobudzaniu wymiany informacji i dobrych praktyk w 

państwach członkowskich znajdujących się pod szczególną presją migracyjną, zwłaszcza 

jeśli chodzi o przygotowanie przez DG SANTE indywidualnej dokumentacji medycznej 

na potrzeby oceny zdrowia migrantów, która byłaby wykorzystywana w hotspotach i 

obszarach przyjmowania migrantów, a także dodatkowy budżet na projekty związane ze 

zdrowiem migrantów; 

10. stwierdza, że poziom wykonania programu w dziedzinie zdrowia publicznego (2014–

2020) jest bardzo dobry i wynosi 99,9 %, a dostępne środki na płatności zostały 

wykorzystane całkowicie; 

11. zauważa, że w 2015 r. DG SANTE była odpowiedzialna za wykonanie linii budżetowych 

przeznaczonych na zdrowie publiczne opiewających na kwotę 237 251 659 EUR, z czego 

pomyślnie wykorzystano 97,4 %; stwierdza także, że poziom wykonania środków na 

płatności wynosi 97,2 %; podkreśla jednak, że wszystkie środki w dziedzinie zdrowia 

zostały wykorzystane w całości, z wyjątkiem środków Europejskiego Centrum ds. 

Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC), Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa 

Żywności (EFSA) i Europejskiej Agencji Leków (EMA); niemniej podkreśla, że poziom 

niewykorzystanych środków na zobowiązania w pełni odpowiada wynikowi budżetu na 

2014 r., 

12 dostrzega, że w sprawozdaniach agencje wykazały dodatni wynik budżetu wynoszący 

3 083 926 EUR (ECDC), 1 089 066 EUR (EFSA) i 1 949 934 EUR (EMA) oraz, że kwoty 

te zostały zaksięgowane w 2015 r. jako środki przeznaczone na określony cel do 

wykorzystania w 2016 r.; w związku z tym, biorąc powyższe pod uwagę, uznaje, że 

wskaźnik wykonania w przypadku tych agencji również wynosi 100 %;  

13. jeśli chodzi o środki na płatności, zauważa, że w trakcie procedury przesunięcia 

zbiorczego we wrześniu 2015 r. w dziedzinie zdrowia zwrócono kwotę 8,1 mln EUR ze 

środków przeznaczonych na płatności; 

Bezpieczeństwo żywności, zdrowie i dobrostan zwierząt i zdrowie roślin 

14. stwierdza, że jeśli chodzi o środki na zobowiązania w dziedzinie bezpieczeństwa 

żywności i paszy, zdrowia zwierząt, dobrostanu zwierząt i zdrowia roślin, podczas 

procedury przesunięcia zbiorczego z budżetu na żywność i pasze zwrócono 12,9 mln 

EUR, w tym 2,4 mln EUR z dziedziny zdrowia roślin i 10,5 mln EUR z funduszu na 

środki nadzwyczajne; stwierdza, że pozostałe dostępne środki na zobowiązania zostały 

wykorzystane całkowicie; 

15. zauważa, że w 2015 r. nie przyjęto żadnych nowych projektów pilotażowych; stwierdza, 
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że w odniesieniu do działania przygotowawczego dotyczącego punktów kontroli w 

transporcie zwierząt w 2015 r. dokonano płatności salda w wysokości 0,4 mln EUR; 

16. na podstawie dostępnych danych i sprawozdania dotyczącego wykonania uważa, że 

można udzielić Komisji absolutorium za rok budżetowy 2015 w odniesieniu do wydatków 

w dziedzinie polityki w zakresie środowiska i klimatu, zdrowia publicznego 

i bezpieczeństwa żywności. 


