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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. meni, da je splošno izvrševanje Komisije za proračunske postavke za okolje, podnebne 

ukrepe, javno zdravje in varnost hrane v letu 2015 zadovoljivo; 

2. je zadovoljen z delom petih decentraliziranih agencij, ki so v njegovi pristojnosti in ki 

opravljajo tehnične, znanstvene ali vodstvene naloge ter tako pomagajo institucijam 

Unije pri oblikovanju in izvajanju politik na področju okolja, podnebja, javnega zdravja 

in varnosti hrane, prav tako pa je zadovoljen z načinom, na katerega te agencije 

izvršujejo svoje proračune; 

3. glede na skupno stopnjo napake v razdelku „Razvoj podeželja, ribištvo, okolje in 

podnebje“ v poglavju o okolju opaža rahlo zmanjšanje stopnje napake v poročilu 

Računskega sodišča za leto 2015, ki znaša 5,3 % v primerjavi s 6 % leto prej; 

Okolje in podnebni ukrepi 

4. poudarja, da je imel GD ENV na voljo 369.251.846 EUR v odobritvah za prevzem 

obveznosti in da je uporabil 99,83 % tega zneska; ugotavlja, da je bilo za odobritve 

plačil na voljo 332.260.333 EUR, in je zadovoljen, da je bilo porabljenega 99,36 % tega 

zneska; prav tako ugotavlja, da se upravni odhodki za program LIFE+ izvršujejo skozi 

dve proračunski leti (s samodejnimi prenosi v naslednje leto) in da bi stopnja 

izvrševanja plačil znašala 99,72 %, če teh odhodkov ne bi upoštevali; 

5. je zadovoljen s skupno stopnjo izvrševanja proračuna za delovanje programa LIFE+ v 

letu 2015, ki je znašala 99,95 % za obveznosti in 98,93 % za plačila; ugotavlja, da so 

bile leta 2015 prevzete obveznosti za nepovratna sredstva v višini 225,9 milijona EUR, 

40 milijonov EUR je bilo porabljenih za finančne instrumente, ki jih upravlja Evropska 

investicijska banka, 59,2 milijona EUR pa za ukrepe za podporo vlogi Komisije pri 

zagonu in spremljanju oblikovanja politik in zakonodaje; ugotavlja, da je bilo 

10,2 milijona EUR porabljenih za upravno podporo programu LIFE in podporo 

Izvajalski agenciji za mala in srednja podjetja (EASME); 

6. je seznanjen, da je GD CLIMA stopnjo izvrševanja povišal na 99,9 % za 

108.747.8802 EUR v odobritvah za prevzem obveznosti oziroma na 91,77 % za 

47.479.530 EUR v odobritvah plačil ter da bi stopnja izvrševanja plačil dosegla 

96,88 %, če ne bi upoštevali upravnih odhodkov; 

7. poudarja, da je bilo 4.400.000 EUR namenjenih prispevkom za mednarodne konvencije, 

protokole in sporazume, katerih pogodbenica je Unija, oziroma glede katerih sodeluje 

pri pripravljalnih delih; meni, da je glede tega pomembno, da se vloga Evropskega 

parlamenta ustrezno odraža; 

8. spodbuja proračunski organ, naj se v prihodnje osredotoči na pilotne projekte in 

pripravljalne ukrepe z resnično dodano vrednostjo za Unijo; potrjuje, da je bilo 

izvedenih deset pilotnih projektov in pet pripravljalnih ukrepov v skupnem znesku 

1.400.000 EUR v odobritvah za prevzem obveznosti in 5.599.888 EUR v odobritvah 
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plačil; 

Javno zdravje  

9. priznava, da je bila ocena drugega programa na področju zdravja (2008–2013) 

dokončana leta 2015; ugotavlja, da je bil leta 2015 tretji program na področju zdravja 

okrepljen, da bi podprli in spodbudili izmenjavo informacij in primerov dobre prakse v 

državah članicah, ki se srečujejo z večjim migracijskim pritiskom, zlasti glede priprav 

GD SANTE na osebno zdravstveno evidenco za oceno zdravja migrantov, ki bi se 

uporabljala na „žariščnih točkah“ in v sprejemnih centrih, ter dodatnih proračunskih 

sredstev za projekte, povezane z zdravjem migrantov; 

10. ugotavlja, da je stopnja izvrševanja za program javnega zdravja 2014–2020 zelo visoka 

(99,9 %) in da so bile odobritve plačil, ki so na voljo, v celoti izvršene; 

11. ugotavlja, da je bil GD SANTE v letu 2015 odgovoren za izvrševanje 237.251.659 EUR 

v proračunskih vrsticah za javno zdravje in da so bile za 97,4 % tega zneska ustrezno 

sprejete obveznosti; ugotavlja še, da je stopnja izvrševanja plačil znašala 97,2 %; vendar 

poudarja, da so bila vsa sredstva na področju zdravja v celoti izvršena, razen za 

Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC), Evropsko agencijo 

za varnost hrane (EFSA) in Evropsko agencijo za zdravila (EMA); kljub temu poudarja, 

da se premajhna poraba teh odobritev za prevzem obveznosti popolnoma ujema z 

realizacijo v letu 2014; 

12 priznava, da je iz zaključnih računov agencij razvidno, da so imele pozitivno realizacijo 

proračuna v višini 3.083.926 EUR (ECDC), 1.089.066 EUR (EFSA) in 1.949.934 EUR 

(EMA) in da je bil ta znesek v letu 2015 knjižen kot kredit namenskih prejemkov, ki se 

bo izvajal v letu 2016; zato ob upoštevanju tega priznava, da je stopnja izvrševanja za te 

tri agencije tudi 100 %; 

13. kar zadeva odobritve plačil ugotavlja, da je bilo med postopkom globalne 

prerazporeditve septembra 2015 na področju zdravja vrnjenih 8,1 milijona EUR v 

odobritvah plačil; 

Varnost hrane, zdravje in dobrobit živali ter zdravje rastlin 

14. priznava, da je bilo, kar zadeva odobritve za prevzem obveznosti za varnost hrane in 

krme, zdravje in dobrobit živali ter zdravje rastlin, v okviru postopka globalne 

prerazporeditve 12,9 milijona EUR vrnjenih iz proračuna za hrano in krmo, od katerih 

2,4 milijona EUR iz zdravja rastlin in 10,5 milijona EUR iz sklada za nujno pomoč; 

ugotavlja, da so bile preostale odobritve za prevzem obveznosti, ki so na voljo, v celoti 

izvršene; 

15. ugotavlja, da v letu 2015 ni bil izglasovan noben nov pilotni projekt; priznava, da je bilo 

glede pripravljalnega ukrepa za nadzorne točke za prevoz živali izvedeno izplačilo 

preostalega zneska v višini 0,4 milijona EUR; 

16. 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 2015. 


