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NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre 
kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil, do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto 
návrhy:

1. vyjadruje spokojnosť s celkovým plnením rozpočtu Komisiou v rozpočtových okruhoch 
pre životné prostredie, opatrenia v oblasti klímy, verejné zdravie a bezpečnosť potravín 
v roku 2018;

2. vyjadruje spokojnosť s prácou piatich decentralizovaných agentúr, ktoré patria do jeho 
pôsobnosti a ktoré vykonávajú technické, vedecké alebo riadiace úlohy pomáhajúce 
inštitúciám Únie vypracovať a realizovať politiky v oblasti životného prostredia, klímy, 
verejného zdravia a bezpečnosti potravín, ako aj so spôsobom plnenia rozpočtov týchto 
agentúr;

3. berie na vedomie, že Dvor audítorov vo svojej výročnej správe o plnení rozpočtu za 
rozpočtový rok 2018 znovu zistil významnú chybovosť v oblastiach výdavkov: rozvoj 
vidieka, trhové opatrenia Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF), 
rybárstvo, životné prostredie a opatrenia v oblasti klímy. Pripomenul, že výdavky v 
týchto oblastiach podliehajú zložitým podmienkam oprávnenosti, a upozornil na druh 
chýb, ktoré sa môžu vyskytnúť, ako sú neoprávnení príjemcovia, činnosti alebo 
deklarované náklady; konštatuje, že len 6 z 251 operácií vo vzorke použitej na odhad 
chybovosti v oblasti „Prírodné zdroje“ (2,4 %) sa týka životného prostredia, zmeny 
klímy a rybárstva; berie na vedomie, že Dvor audítorov neuskutočnil odhad celkovej 
chybovosti v okruhu 3, ktorý zahŕňa výdavky na zdravie a bezpečnosť potravín a krmív;

Opatrenia v oblasti životného prostredia a klímy

4. zdôrazňuje, že v roku 2018 malo GR ENV 456 zamestnancov a jeho rozpočet dosiahol 
469,02 milióna EUR;

5. poukazuje na to, že miera plnenia viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov 
dosiahla v roku 2018 úroveň 99,8 %, resp. 97,7 %;

6. zdôrazňuje, že podiel platieb prekračujúcich zákonné lehoty dosiahol 8,20 % platieb 
realizovaných GR ENV v roku 2018 (5,85 % v roku 2017, 3,92 % v roku 2016); 
vyjadruje poľutovanie najmä nad tým, že oneskorených platieb v rámci programu LIFE 
bolo v roku 2018 viac (10,3 % v porovnaní s 5,8 % v roku 2017 a 3,9 % v roku 2016);

7. konštatuje, že v roku 2018 GR ENV prezentovalo vo svojej výročnej správe o činnosti 
priemernú zvyškovú chybovosť 0,09 %, čo nepresahuje prah významnosti 2 %;

8. berie na vedomie, že GR ENV vo svojej výročnej správe o činnosti zdôraznilo, že 
podmienky rozhodnutia o externalizácii na účely spolupráce s Výkonnou agentúrou pre 
malé a stredné podniky (EASME), pokiaľ ide o zamestnancov, naznačujú, že situácia 
týkajúca sa zamestnancov je v GR ENV veľmi napätá, pokiaľ ide o činnosti súvisiace s 
programom LIFE, čo si môže vyžadovať ďalšie preskúmanie pracovných metód a 
opatrení v rámci GR;
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9. zdôrazňuje, že v roku 2018 GR CLIMA spravovalo v rámci hlavy „Opatrenia v oblasti 
klímy“ rozpočtu Únie sumu 131,9 milióna EUR a malo 200 zamestnancov; poukazuje 
na to, že miera plnenia viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov v tejto hlave 
bola v roku 2018 na úrovni 99,77 %, resp. 92,04 %;

10. víta skutočnosť, že v roku 2018 bolo len 0,93 % všetkých platieb GR CLIMA 
zaplatených po zákonných lehotách (3,9 % v roku 2017);

11. zdôrazňuje, že GR CLIMA a GR BUDG monitorujú 20 % cieľ zohľadňovania 
problematiky zmeny klímy vo viacročnom finančnom rámci (VFR) a že GR CLIMA 
podporuje ostatné GR pri začleňovaní problematiky klímy do ich činností; víta 
skutočnosť, že v roku 2018 sa 20,1 % rozpočtu Únie vynaložilo na činnosti súvisiace s 
klímou, vyjadruje však poľutovanie nad tým, že na začiatku roka 2019 sa stále 
odhadovalo, že podľa vývoja rozpočtu Únie sa v súčasnom VFR dosiahne miera len 
19,7 %;

12. žiada Komisiu, aby každoročne predložila Európskemu parlamentu správu s 
podrobnosťami o príspevku každej rozpočtovej položky k cieľu zohľadňovania 
problematiky klímy, aby sa uľahčilo jeho monitorovanie;

13. je hlboko znepokojený skutočnosťou, že výhrada týkajúca sa dobrého mena, právnych, 
finančných a inštitucionálnych dôvodov súvisiacich s významnými bezpečnostnými 
rizikami zistenými pri údržbe a fungovaní systému registra Únie v rámci systému EÚ na 
obchodovanie s emisiami (EU ETS), ako sa uvádza vo výročných správach o činnosti 
od roku 2010, a ako sa potvrdilo v hodnotení rizika v roku 2018, sa opakuje aj vo 
výročnej správe o činnosti GR CLIMA za rok 2018; vyjadruje poľutovanie nad 
neobvykle dlhým trvaním tejto výhrady; vyzýva Komisiu, aby tento problém rýchlo 
vyriešila;

Verejné zdravie, bezpečnosť potravín, zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat a 
zdravie rastlín

14. konštatuje, že GR SANTE plnilo v roku 2018 vo svojich oblastiach politík rozpočet vo 
výške 484,9 milióna EUR;

15. zdôrazňuje, že verejné obstarávanie je v oblasti verejného zdravia najdôležitejším 
nástrojom finančného hospodárenia a že v roku 2018 boli viazané a platobné 
prostriedky v plnej miere spotrebované; zdôrazňuje, že v oblasti bezpečnosti potravín a 
krmív sa rozpočet vo veľkej miere využíva prostredníctvom priamych grantov členským 
štátom a že miera plnenia záväzkov a platieb dosiahla 99,0 %, resp. 98,6 %;

16. berie na vedomie, že v roku 2018 GR SANTE uviedlo vo svojej výročnej správe o 
činnosti priemernú zvyškovú chybovosť 1,9 %, čo nepresahuje prah významnosti 2 %;

17. so znepokojením konštatuje, že podiel platieb súvisiacich s riadením grantov, ktoré GR 
SANTE uskutočnilo včas, sa v rokoch 2016 až 2018 znížil z 97 % na 83 %;

18. zdôrazňuje, že v roku 2018 pracovalo v GR SANTE 778 zamestnancov (780 v roku 
2017);
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19. poukazuje na problémy, ktoré GR SANTE uvádza vo svojej výročnej správe o činnosti 
pri vykonávaní tretieho programu Únie v oblasti zdravia na roky 2014 – 2020 (ďalej len 
„program v oblasti zdravia“); konštatuje, že tieto problémy sa týkajú súčasného 
mechanizmu financovania programu v oblasti zdravia, ktorý umožňuje len financovanie 
zamerané na projekty a môže mať negatívny vplyv na dlhodobú udržateľnosť prijatých 
opatrení, ako aj na zložitosť niektorých mechanizmov v programe v oblasti zdravia, ako 
sú napríklad spoločné akcie vykonávané s členskými štátmi, čo znamená, že 
harmonogram od počiatočného plánovania činnosti až po jej samotné spustenie môže 
byť zdĺhavý;

20. upozorňuje na problémy, ktoré GR SANTE uvádza vo svojej výročnej správe o činnosti 
v súvislosti s vykonávaním spoločného finančného rámca (CFF) na roky 2014 – 2020 v 
oblasti potravinového reťazca, ako je nedostatočný prístup k nástroju krízovej rezervy a 
absencia zavedenej metódy oceňovania zvierat, rastlín a produktov, ktoré musia byť 
zničené v rámci opatrení na zabránenie šíreniu chorôb;

21. domnieva sa, na základe dostupných údajov a správy o plnení rozpočtu, že Komisii 
možno udeliť absolutórium v súvislosti s výdavkami v oblastiach politiky životného 
prostredia a klímy, verejného zdravia a bezpečnosti potravín za rozpočtový rok 2018.


