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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, że ogólny poziom wykonania przez Komisję w 2018 r. pozycji budżetowych 
dotyczących środowiska, działań w dziedzinie klimatu, zdrowia publicznego i 
bezpieczeństwa żywności jest zadowalający;

2. wyraża zadowolenie z działalności pięciu agencji zdecentralizowanych wchodzących w 
zakres kompetencji Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i 
Bezpieczeństwa Żywności (ENVI), które to agencje wykonują zadania o charakterze 
technicznym, naukowym lub zarządczym, wspomagając instytucje Unii w 
opracowywaniu i wdrażaniu strategii politycznych dotyczących środowiska, klimatu, 
zdrowia publicznego i bezpieczeństwa żywności, a także wyraża zadowolenie ze 
sposobu, w jaki te agencje wykonują swoje budżety;

3. zauważa, że Trybunał Obrachunkowy („Trybunał”) w swoim sprawozdaniu rocznym z 
wykonania budżetu za rok budżetowy 2018 ponownie stwierdził istotny poziom błędu 
w obszarach wydatków dotyczących rozwoju obszarów wiejskich, środków rynkowych 
w ramach Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG), rybołówstwa oraz 
działań na rzecz środowiska i klimatu, przypomniał, że wydatki w tych obszarach 
podlegają złożonym warunkom kwalifikowalności i zwrócił uwagę na rodzaj błędów, 
które mogą się pojawiać, np. niekwalifikujący się beneficjenci, działania lub 
zadeklarowane koszty; zauważa, że 6 z 251 transakcji w próbie, która posłużyła do 
oszacowania poziomu błędów w obszarze „Zasoby naturalne” (2,4 %), odnosi się do 
środowiska, działań w dziedzinie klimatu i rybołówstwa; zauważa, że Trybunał nie 
oszacował ogólnego poziomu błędu w dziale 3, który obejmuje wydatki na zdrowie oraz 
bezpieczeństwo żywności i paszy;

Działania na rzecz środowiska i klimatu

4. podkreśla, że w 2018 r. DG ENV zatrudniała 456 pracowników, a jej budżet wyniósł 
469,02 mln EUR;

5. wskazuje, że wskaźnik wykonania środków na zobowiązania i środków na płatności 
wyniósł w 2018 r. odpowiednio 99,8 % i 97,7 %;

6. podkreśla, że odsetek płatności dokonanych przez DG ENV po przewidzianym prawem 
terminie wyniósł w 2018 r. 8,2 % (5,85 % w 2017 r., 3,92 % w 2016 r.); ubolewa w 
szczególności, że w 2018 r. odnotowano wyższy odsetek opóźnień płatności w ramach 
programu LIFE (10,3 % w porównaniu z 5,8 % w 2017 r. i 3,9 % w 2016 r.);

7. zauważa, że w 2018 r. DG ENV podała w rocznym sprawozdaniu z działalności średni 
poziom błędu rezydualnego wynoszący 0,09 %, nieprzekraczający progu istotności 
wynoszącego 2 %;

8. zauważa, że DG ENV podkreśliła w rocznym sprawozdaniu z działalności, iż 
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postanowienia decyzji o eksternalizacji dotyczącej współpracy z Agencją Wykonawczą 
ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME) odnoszące się do personelu wskazują, 
że sytuacja kadrowa w DG ENV jest bardzo napięta, jeśli chodzi o działania związane z 
programem LIFE, co może wymagać dalszego przeglądu metod i organizacji pracy w 
tej dyrekcji;

9. podkreśla, że w 2018 r. DG CLIMA zarządzała środkami w wysokości 131,9 mln EUR 
w ramach tytułu „Działania w dziedzinie klimatu” w budżecie Unii i zatrudniała 200 
pracowników; wskazuje, że wskaźnik wykonania środków na zobowiązania i środków 
na płatności w tym tytule wyniósł odpowiednio 99,77 % i 92,04 %;

10. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w 2018 r. tylko 0,93 % wszystkich płatności DG 
CLIMA dokonano po przewidzianym prawem terminie (3,9 % w 2017 r.);

11. podkreśla, że DG CLIMA i DG BUDG monitorują cel dotyczący uwzględniania kwestii 
klimatu w wieloletnich ramach finansowych (WRF) na poziomie 20 % oraz że DG 
CLIMA pomaga innym dyrekcjom generalnym włączać zagadnienia związane z 
klimatem do ich działań; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w 2018 r. 20,1 % budżetu 
Unii przeznaczono na działania związane z klimatem, ale ubolewa, że według 
szacunków z początku 2019 r. tendencja występująca w budżecie Unii wskazuje, iż w 
okresie obowiązywania obecnych WRF wskaźnik ten wyniesie jedynie 19,7 %;

12. zwraca się do Komisji, aby corocznie przedstawiała Parlamentowi Europejskiemu 
sprawozdanie wyszczególniające wkład każdej pozycji budżetowej w realizację celu 
dotyczącego uwzględniania kwestii klimatu, co ułatwi jego monitorowanie;

13. jest głęboko zaniepokojony faktem, że w rocznym sprawozdaniu z działalności DG 
CLIMA za 2018 r. powtórzono zastrzeżenie dotyczące reputacji oraz podstaw 
prawnych, finansowych i instytucjonalnych związane z istotnymi zagrożeniami dla 
bezpieczeństwa stwierdzonymi w obsłudze technicznej i funkcjonowaniu rejestru Unii 
w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS), zgłaszane w 
rocznych sprawozdaniach z działalności od 2010 r. i potwierdzone w ocenie ryzyka 
przeprowadzonej w 2018 r.; wyraża ubolewanie z powodu utrzymywania się tego 
zastrzeżenia przez nienormalnie długi okres; apeluje do Komisji, aby szybko rozwiązała 
ten problem;

Zdrowie publiczne, bezpieczeństwo żywności, zdrowie i dobrostan zwierząt oraz zdrowie 
roślin

14. zauważa, że w 2018 r. DG SANTE wykonała w swoich obszarach polityki budżet w 
wysokości 484,9 mln EUR;

15. podkreśla, że w dziedzinie zdrowia publicznego najważniejszym instrumentem 
zarządzania finansowego jest udzielanie zamówień publicznych oraz że w 2018 r. w 
pełni wykorzystano środki na zobowiązania i środki na płatności; podkreśla, że w 
dziedzinie bezpieczeństwa żywności i paszy budżet jest w dużej mierze realizowany w 
drodze bezpośrednich dotacji dla państw członkowskich oraz że wskaźnik wykonania 
zobowiązań i płatności wyniósł odpowiednio 99,0 % i 98,6 %;

16. zauważa, że w 2018 r. DG SANTE podała w rocznym sprawozdaniu z działalności 
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średni poziom błędu rezydualnego wynoszący 1,9 %, nieprzekraczający progu 
istotności wynoszącego 2 %;

17. z zaniepokojeniem zauważa, że w latach 2016–2018 odsetek płatności związanych z 
zarządzaniem dotacjami dokonywanych przez DG SANTE w terminie spadł z 97 % do 
83 %;

18. podkreśla, że w 2018 r. w DG SANTE pracowało 778 członków personelu (780 w 2017 
r.);

19. zwraca uwagę na wyzwania wskazane przez DG SANTE w rocznym sprawozdaniu z 
działalności związane z realizacją trzeciego unijnego programu w dziedzinie zdrowia na 
lata 2014–2020 („program w dziedzinie zdrowia”); zauważa, że wyzwania te wiążą się 
z obecnym mechanizmem finansowania programu w dziedzinie zdrowia, który 
umożliwia jedynie finansowanie ukierunkowane na projekty i może mieć negatywny 
wpływ na długoterminową stabilność podejmowanych działań, a także ze złożonością 
niektórych mechanizmów w tym programie, takich jak wspólne działania realizowane z 
państwami członkowskimi, co oznacza, że czas od pierwotnego zaplanowania działania 
do jego faktycznego rozpoczęcia może być dość długi;

20. podkreśla wskazane przez DG SANTE w rocznym sprawozdaniu z działalności 
problemy we wdrażaniu wspólnych ram finansowych na lata 2014–2020 w dziedzinie 
łańcucha żywnościowego, takie jak brak dostępu do rezerwy kryzysowej oraz brak 
ustalonej metody wyceny zwierząt, roślin i produktów, które muszą zostać zniszczone 
w trakcie wdrażania środków ograniczających rozprzestrzenianie się choroby;

21. na podstawie dostępnych danych i sprawozdania z wykonania uważa, że można udzielić 
Komisji absolutorium za rok budżetowy 2018 w odniesieniu do wydatków w dziedzinie 
polityki środowiskowej i klimatycznej, zdrowia publicznego i bezpieczeństwa 
żywności.


